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ةمدقملا
يف ةدمتعملا  اهتاراسم  ىلع  اهحاتفنا  يف  ةيدقنلا  ةيرظنلا 
اهب لصُّتي  امو  يسانجألا ، ليكشتلاو  جهنملاو  ةءارقلا  لاجم 

ام ّلكب  ةيرظنلا ، ةيار  تحت  طابضنالاب  قُّلعتت  تايلاعف  نم 
ةيرظنلا نيناوقب  مازتلالا  ىلع  ةمراص  تاهاركإ  نم  هضرفت 

ىلعو اهلالظ  ءيف  يف  مظتنملا  ريسلاو  اهدعاوقو ، اهتايطعمو 
ةيلاعلا تاسايقلاو  ملاعملاو  دودحلاب  ةسورحملا  اهلبس  قفو 

جئاتن ىلع  لوصحلل  َلثمألا  َةقيرطلا  اهفصوب  ةدشلاو ، طبضلا 
ةيدقنلا ُةيؤرلا  هذه  تيقب  ذإ  سبللاو ، كشلا  لبقت  ال  ةقيقد 

ًانمز ةيدقنلا  ةسرامملا  يف  ةيجهنملا  ةيساسحلا  ىلع  ُطغضت 
تأشن وحن  ىلع  دودسم ، قيرط  ىلإ  تلصو  ىتح  ًاليوط 

يجهنملا بصعتلا  نم  فُّفختت  ةيدقن  ةيرظن  ىلإ  هيف  ُةجاحلا 
بيجتست ةسرامملا ، تايلاعف  يف  ةيرح  رثكأ  ًاليبس  حتفتو 

، ىرخألا ةفرعملا  تايرظن  يف  لصاحلا  لهذملا  روطتلل 
صوصنلا تايصوصخ  ًةباحر  رثكأ  وحن  ىلع  لُّثمتتو 

ًاجذاس ًاريبعت  دعت  مل  يتلا  ةقّالخلا  اهجذامن  يف  ةيعادبإلا 
ميقلاو اياضقلاو  سيساحألاو  رعاشملا  نع  ًايلوأو  ًاطيسبو 

.ةرماغمو دحتو  ةوسقو  ةوقب  رصعلا  ناسنإ  اهضوخي  يتلا 
نم ريثكلا  ةديدجلا  ةيؤرلا  هذه  ءوض  يف  تفّشكت 
يف مدقتت  يهو  ىؤرلاو ، تاحلطصملاو  ميهافملاو  تاروصتلا 

، اهتايطعم لّثمتو  اهباعيتساو  ةيدقنلا  ةيرظنلا  مهف  قيرط 
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نيدي ال  فلتخم  يرظن  قطنم  ساسأ  ىلع  اهعم  لعافتلاو 
، اهتيروتاتكيدو اهتاهاركإو  ةيرظنلا  طوغضل  قلطملا  ءالولاب 

ةايحلا نم  ةلحرم  ةديدج  ميق  قفو  ىلع  اهعم  ىطاعتت  لب 
لاجم يف  ىربكلا  تالوحتلاو  ةديدجلا ، ةفرعملاو  ةديدجلا ،

ناعذإلاو تافاضإلا ، قيقحتو  راوحلاو  كاردإلاو  مهفلا 
نولغتشملاو ةيرظنلا  ومدختسم  اهب  عّتمتي  يتلا  تايصوصخلل 

ةرماغملا ىلع  مهتاقاطو  ةصاخلا  مهتاردق  حنمي  امب  اهلقح ، يف 
ةسرامملا ةرارح  نم  ًامداق  ًايدقن  ًالعف  راكتبالاو  حارتجالاو 

نم فعاضي  قيمعلا ، يناسنإلا  اهمخزو  اهناوفنعو  اهتجهبو 
ًاجاتنإو ىودجو  َةايح  رثكأ  اهلعجيو  ةيدقنلا  ةيرظنلا  ةميق 

.ًاعادبإو
يه باتكلا  اذه  يتّفد  نيب  تّلجت  يتلا  ةيدقنلا  ُتايؤرلا 
ةرح ةيدقن  ةربخ  نم  دقانلا  نهذلا  يف  تلّكشت  ٌةديدج  ٌتايؤر 

تايعجرم ىلع  تّذغت  ةلماشلا ، ةيدقنلا  ةسرامملا  لقح  لخاد 
ىلع تسسأتو  اهلوصأ ، فلتخمب  ةيدقنلا  تايرظنلا  / ةيرظنلا

يدقنلا ّلقعلا  ليكشت  نم  يميداكألا  بناجلا  يف  اهتايطعم  قفو 
مضخ يف  تّلظ  ةيصخشلا  ةيدقنلا  ةيساسحلا  نأ  ريغ  صاخلا ،

ةيعادبإلا رهاوظلاو  صوصنلا  ىلع  ةيدقنلا  تاسرامملا  فالآ 
ةيرظنلا قطنمل  ةباجتسالا  نم  رثكأ  يتاذلا  اهقوذل  نيدُت 

ةغلاب ًالبس  يدقنلا  كولسلا  اذه  اهل  حتف  ُثيحب  اهطغضو ،
نم تنّكمتو  يّقلتلا ، لوقح  يف  راهدزالاو  طاشنلاو  ةيويحلا 
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َلثامتتو رهوجتت  نأ  اهل  ناك  ام  ةديدج  لوقح  يف  لّغوتلا 
اذه يّنبت  الول  اهيف  يعونلا  جاتنإلاو  لعفلاو  ريثأتلاو  روضحلل 

.رحلا يدقنلا  كولسلا 
قايس يف  باتكلا  اذه  اهيلع  لغتشا  يتلا  ةيدقنلا  تايؤرلا 

ءارجإلا تاحاسم  نم  ٌةمداق  ٌتايؤر  يه  ةيدقنلا  ةيرظنلا  لّثمت 
ةيدقن ةيرظن  اهّنأ  ىنعمب  سكعلا ، سيلو  ةيرظنلا  ةصنم  ىلإ 

نوحشملا يدقنلا  لعفلاو  ةسرامملاو  ءارجإلا  محر  نم  ٌةعلاط 
اهباطخب عُّتمتت  يهف  اذل  ةيرحلاو ، ةرماغملاو  ةبغرلاو  بحلاب 

لجأ نم  ّالإ  ةيرظنلا  قطنمب  نيعتسي  وهو ال  صاخلا  يعونلا 
ذإ هجهنمو ، هتيؤر  ةمدخ  يف  نوكتل  اهتايطعم  رمثتسي  نأ 

ريبخو بردم  قوذ  ىلع  مئاقلا  يصخشلا  يدقنلا  ُءاضفلا  ىقبي 
ليكشتلاو ريبعتلا  تاناقتو  َةفاقثلاو  َلامجلاو  نفلا  ىرحتي 

ةيدقن ةيرظن  ءانب  يف  مهسيو  ةكرتشم ، ةدحاو  ةنضاح  لخاد 
هلالظو هنيدايمو  ءارجإلا  لوقح  نم  لامجو  ةوقب  ةعلاط 

ةرح ةيدقن  ةيؤر  نع  ضُّخمتت  هتاجومتو ، هتاقبطو 
يضفت رحلا ، يدقنلا  جازملاو  ةفرعملاب  ةززعم  ةيطارقميدو 
ددجتلاو روطتلا  مئاد  يمانيدو  بحر  يدقن  جهنم  ىلإ  ًةرورض 

ال ددجتملا  يحلا  يدقنلا  لقعلاب  ُطبتري  هُّنأل  ثيدحتلاو ،
ًامئاد عضاخلا  ضحملا  يقطنملا  اهلّكشت  يف  ةيدقنلا  ةيرظنلاب 

.نمزلا قطنمل 
ديبع رباص  دمحم 
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، يكرتلا قرشلا  ةؤلؤل  ( van  ) ةنيدم ةريحب  فافض  ىلع 
.بابضلاو ميغلاو  جلثلاب  ٌةسورحم  ُلابجلا  ثيح 

ءاتش 2015
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يئارقلا دصقلا  ُتالالد 
دسجلا باطخو  بجحلا  ةيرعش 

ةيدقنلا ةساردلا  راطإ  يف  يئارقلا  دصقلا  راسم  رهوجتي 
يعون جهنم ) و( خانملا ، ددحت  ةماع  ةيؤر )  ) لخاد ةثيدحلا 
سدنهيو ةءارقلل  ةيئارجإلا  ةيلعافلا  صئاصخ  مسري 

راسم جضن  قايس  يفو  .اهملاعم  ددحيو  اهططخو  اهتايوتسم 
( جهنملا  ) ةيصوصخو اهنوزخم ، ةفاثكو  اهحاتفناو  ةيؤرلا ) )

حضتتو يئارقلا  دصقلا  تالالد  رهظمتت  هتيميداكأو ، هتيملعو 
ىلع ةيناديملا ، هتاءارجإب  ةيلمعلا  هتايفيكو  هتايلاعف  ةعيبط 
ىلع نهربت  ةجيتن  نع  ةءارقلا  هيف  ضّخمتت  يذلا  وحنلا 

.يدقنلا جهنملا  كارحو  يويؤرلا  راسملا  ةحص 
بجحلا ةيرعش  دصر  يف  يئارقلا  دصقلا  تالالد  دسجتت 

ءاضف ذنم  ةيرعشلا  هذه  رهظت  دقو  يصنلا ، نتملا  لخاد 
بجحلا  ) ةيلآ نإ  ذإ  ًالوأ ، اهتايدم  حاتفناو  ةيئارقلا  ةنونعلا 

لصف ىلع  زايتماب  لمعت  ةيرعش  ةيلآ  يه  انه  يصنلا )
نع عّقوملاو  رتتسملا ، نع  يئرملاو  نطابلا ، نع  رهاظلا 

تانوكمب راثئتسالاو  يّلجتملا ، نع  يفخملاو  تمصملا ،
يف اهرارسأ  رامثتساو  اهزيكرتو  اهفيثكتو  اهدشحو  نطابلا 

.اهنع توكسمو  ةبوجحم  ةحاسم 
ضومغو ةيرس  نم  هيلع  يوطنت  امب  اهتميق  بستكت 
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فشكو اهئاضف ، غولبل  يئارقلا  لوضفلا  ةوهش  ريثت  راتتساو 
يف ةرئاغلا  ةنيفدلا  اهزونكب  عّتمتلاو  هباجح ، عزنو  اهروتسم ،

ةّظتكم ميق  نم  هنمضتت  امبو  ماهبإلاو ، تمصلاو  ّلظلا 
ًايفيط ًاكرحت  كرحتت  نظلاو ، سدحلاو  عّقوتلاو  لامتحالاب 

ةصرف راظتناب  تمصلاب  ذولتو  ءافخلا ، ةقطنم  يف  ًاجومتم 
فشكو اهسفن  نع  ريبعتلا  نم  اهيف  نكمتت  ةديدج  ةيرح 

.اهتوصب رهجلاو  اهباجح 
قمعو بصخو  ءارث  ىلع  بجحلا )  ) ةبرجت توطنا  املكو 

، اهتاينتقم ةميقو  ةيعونلا  اهصئاصخو  اهتانوكم  يف  ىنغو 
هراظتناو اهيلإ  رهاظلا  ةجاح  ىلع  ًايباجيإ  كلذ  سكعنا 

يروضحلا هعضو  ءانغإ  يف  اهماهسإ  ملحو  اهتايلجتل 
ةءارقلا تاراسم  نحشي  يئارق  لدج  يف  يميقلاو ، يلامجلاو 

ىلع .ةبعللا  نيناوقل  ةباجتسالاو  يدحتلا  ةيكرح  نم  ديزمب 
ًافده اهتالالد  حبصتو  اهتيرعش  كلذ  يف  بستكت  يذلا  وحنلا 

ةقطنملا يف  لّخدتلا  يوني  وهو  يئارقلا ، دصقلا  فادهأ  نم 
ةلواحم يف  بجحلا ، ةبرجت  زكرتت  تيح  ةسبتلملا  ةضماغلا 

باجتحالاو عنملاو  توكسلا  نع  اهّفكو  اهتاقبط  نع  فشكلل 
قالطإو رهاظلا ، ةروريصو  نهارلا  كارح  يف  اهجزو 
ةءارقلا ةيؤر  يف  ةيناديملا  اهتبرجت  شيعت  يكل  اهتاويح 
قيمعلا ريثأتلا  نم  هيف  نكمتت  يذلا  ىوتسملا  ىلع  اهئاضفو 

.نتملا زكرمو  طيحملا  ةرئاد  يف  جتنملاو 
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يف صانلا )  ) ةبغر دنع  بجحلا  ةيجيتارتسا  فّقوتت  ال 
ءافخإل يليكشتلاو  يزمرلاو  يئايميسلاو  يبولسألا  بعالتلا 

ةجودزم ةيلباق  اهل  اهنع  توكسم  ةقطنم  يف  ةنيعم  ةيلالد  ميق 
ةيضرأ ىلإ  ةبغرلا  هذه  لقتنت  لب  ليوأتلا ، ىلع  ةيزاوتم 
بعالتي / يقلتملا عم  بعلي  وهو  ةيليكشتلا  هميقب  هتاذ  صنلا ) )

اهمّلست الو  ةءارقلا  تاقلطنم  ىلع  هومت  بجح  ةيلاعف  يف  هب ،
كلذ قايس  يف  حضتتو  .ةلوهسب  هناضم  ىلع  ةنميهلا  ديلاقم 
نيب يلعافتلا  اهقايس  يف  ةيئارقلا  ةيصنلا  ةلداعملا  ةعيبط 

ذإ ، )) صنلا ريصم  امهساسأ  ىلع  فقوتي  نيذللا  نيبطقلا 
صنلا داعبأ  عيمجل  ةرصاحم  اهّنأب  ةءارقلا  مهوت  ام  ًاريثك 

اميف سرامت  اهّنكل  هتيرعشل ، ةينابلا  هتانوكم  ىلع  عوقو  لعفو 
بجحلا نم  ًاعون  داعبألا  كلت  نم  ضعبلا  نع  فشكت  يه 

هءاقب نمؤي  امّنإ  صنلاو  ىرخألا ، داعبألا  نم  دوشح  ىلع 
ّلظيف رهظ ، امب  يفخ ال  امب  لعفلا  ىلع  هتردقو  هرارمتساو 

ىلإ ةمئاد  ةجاح  يفو  ةءارقلا  ىلإ  ةمئاد  ةجاح  يف  كلذل  ًاعبت 
.[1] (( فشكلا

نكمي نيعم  دح  دنع  ًادبأ  فقوتت  نأ  ةجاحلا  هذهل  نكمي  ال 
بيصختلا ةمئاد  اهّنأل  هتيئاهن ، الو  هتحص  ىلإ  نئمطت  نأ 

اهب زنتكت  صئاصخ  ىلع  حاتفنالاو  ةروريصلاو  ددجتلاو 
ةءارقلا نم  ديزمل  ًامود  ةلباقو  اهقامعأ ، اهب  ضيفتو  اهتاقبط 

نمض ًاليوأتو -  ًاريسفتو  ًاليلحت  ةنياعملاو -  صحفلاو 
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اهظوظحو ةيرهوجلا  اهصئاصخو  ةينفلا  اهتاليكشتو  اهتاناكمإ 
.ةيلامجلا

ةيلعفلا اهتطلس  سرامت  يهو  ةءارقلا  ىلع  بجوتي  انه  نم 
نع هتاعاقيإو  صنلا  تاويح  ّفكو  بجحلا  ةلازإل  ةيناديملا 
ٍعاو دادرتسا  لعف   )) نوكت نأ  ضيمغتلاو ، تيمصتلا  ةيلاعف 

لّخدتلا ةطاسوب   [2] (( ءاصقإو بييغت  لعف  ال  صنلا  كلذل 
يف ًاعم ، صنلاو  صانلا  ةبعل  قيلاغم  نع  فشكلل  عرابلا 

اهئاصقإو اهبايغ  نم  ةيصنلا  ةباتكلا  ريرحت  ىلإ  ليبسلا 
سوملمو دسجم  باطخ  ىلإ  اهليوحتو  اهتمصو ، اهبجحو 

وحن ىلع  ريثأتلاو  لعفلاو  ليوأتلاو  ليلحتلاو  ةءارقلل  لباق 
ةيفاقثلاو ةينفلاو  ةيلامجلا  هتانكممو  هاؤرو  هتاويح  هيف  ىّلجتت 

.ةيليكشتلاو
اهكّلمت ىلإ  بجحلا  ةبرجت  ىعست  يتلا  ةيرعشلا )  ) نأ ىنعمب 
اهتفاثكو ةنوزخملا  اهتقاط  نيهر  يه  اهيلع  ذاوحتسالاو 
ةبسانملا ىلع  ًالضف  ةباجتسالل ، بصخلا  اهلثامتو  ةرهوجتملا 

رربت يتلا  ةيناكملاو  ةينمزلاو  ةيركفلاو  ةيلامجلاو  ةيفاقثلا 
ةيلآ لغتشت  ثيحب  تمصلاب ، يرغتو  روهظلا  عنمتو  بجحلا 
نم ءالعإلاو  ةيرعشلا )  ) ةقاط ةفعاضم  ىلع  انه  بجحلا 

ةءارقلا تءاش  ام  اذإو  .يليكشتلاو  يلامجلاو  يميقلا  اهنأش 
ةيعونلا ةيلامجلاو  ةيبدألا  اهتاردق  ناحتماو  ةيلآلا  هذه  كيكفت 

يعت نأ  اهيلع  نإف  اهجهنم ، كسامتو  اهتيؤر  ةوق  طيلستب 
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ةعونتملا اهتايلاعفب  كيكفتلا  ةيلمع  قايس  يف  لصوتلا  ةرورض 
ىلإ جِرخُت  نأ  ىلإ  ةيئارق ، ةلوج  ّلك  ةجاح  بسح  ةددعتملاو 

ةيلامج ميق  نم  صنلا  هيوتحي  ام  َّلك  ةيئارقلا  ةقبطلا  رهاظ 
ًةيوهو يصنلا ، باطخلا  ةيرهوجل  ًاناونع  نوكتل  ةفعاضم 

ًءاوس هيلع ، ًامئاد  ليحي  ًايلامج  الادو  يعادبإلا ، هعورشمل 
( صانلا  ) سرام ةيصن  جراخ -  ةبسانم  لعفب  بجحلا  ناكأ 

سرام ةيصن  لخاد -  تارورضل  مأ  بجحلا ، لعف  اهيلع 
جارحإو ئراقلا  يدحتو  بجحلا  يف  هتبعل  صنلا )  ) اهيف

.ةءارقلا ةيلاعف 
قمعألاو ىصقألا  اهدعب  ذخأت  هذه  بجحلا ) ةيرعش   ) نإ

ًالصأ لّثمي  دسجلا ،) باطخ   ) وه ًايعون  ًاباطخ  نضتحت  نيح 
هيلع ميتعتلا  يرجي  ذإ  ةيبرعلا  ةفاقثلا  يف  ًابوجحم  ًاجذومنأ 

، اهيف كرحتي  يتلا  طوطخلاو  تايوتسملا  ّلك  يف  هتاكسإو 
نم مغرلا  ىلع  نمزلا  رم  ىلع  هشيمهتو  هلازتخا  مت  ثيح 

.بجحلا يف  هتوطسو  بايغلا  يف  هروضح  ةوق 
ًاسبتلم ًاباطخ  ةعونتملا  هتارهظمتمب  دسجلا  باطخ  ّلظ 
اهعسوب ام  ةيبرعلا  ةفاقثلا  تدشح  ًاددهمو ، ًاجومتمو  ًاغوارمو 

، هتيرح ءاغلإو  هيلع ، قييضتلل  ةفاك -  ةدعصألا  ىلع  - 
ديدهت ىلع  يوطنت  ةمرحم  تالوقم  ىلإ  هلازتخاو  هشيمهتو ،
رمحلا طوطخلا  نم  ةكبش  عضوو  ريطخ ، يفاقثو  يقالخأ 

راهظتساو هريرحتل  ةلواحم  ةيأ  مامأ  ةطغاضلا  ةطلسلا  تاذ 
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هتيمصتو هبجح  نم  فعاض  امم  هباطخ ، نايبتساو  هتوص 
ةينطاب ةينمض  ةروث  هتروث  تيقبو  .هتيحنتو  هئاوزناو 

ىلع ىّذغتيو  هتاذ  لوح  هيف  رودي  ًايعضوم  ًاكارح  هكارحو 
يف هداق  يذلا  وحنلا  ىلع  ايرانالبلا ،)  ) ةرشح لعفت  امك  هسفن 
هيف رشحنا  يتلا  بجحلا  ةيعضو  ءارمتسا  ىلإ  ةريثك  نايحأ 

قنخو هعزاون  ىلع  متكتلاو  اهنع ، داضملا  يبلسلا  عافدلاو 
ةعبان ةيلخاد  تايلامج  ليكشتو  اهتتامإ ، ىلإ  يعسلاو  هتاعّلطت 

.ءاقبلا ىلإ  ام  ٍليبس  يف  اهتاذ  بجحلا  ةيصوصخ  نم 
ناك يرعشلا )  ) قسن يف  يدسجلا )  ) روضح نأ  يف  كش  ال 

سردلاو ةثيدحلا  ةيدقنلا  ةيرظنلا  ندل  نم  ةصاخ  ةيانع  راثم 
ةرطخلا ةيفاقثلا  ةقطنملا  ىلإ  هجوت  يذلا  ّثيدحلا  يدقنلا 

يف دسجلا  لقتنا   )) ذإ ةبعصلا ، ةلداعملا  هذه  يف  ةكئاشلاو 
هاجتاب ةلعاف  ةلالد  تاذ  ةمالع  هنوك  نم  يرعشلا  هلاغتشا 

، باطخلا يف  هتغالب  سيسأت  ةلحرم  ىلإ  نيعم  يئايميس 
ىلإ هيلإ -  تضفأ  ام  نمض  نم  ةغالبلا -  هذه  تضفأو 

ةيروكذلا هتيدومع  ضيوقتو  يرعشلا  باطخلا  ثينأت 
اهدومج نم  دسجلا  ةركف  ريرحت  نع  ًالضف  ةيغاطلا ،

لوقي يكل  دسجلا  ناسلل  رابتعالا  ةداعإو  اهتاكسإو  اهميجحتو 
.[3] (( يرعشلا هيومتلا  بيلاسأ  ّلظ  يف  هتملك 

رظنلل ًامهم  ًايفاقث  ًالاجم  دسجلا  / بجحلا ةيئانث  تلّكش 
ًامومع ةيدقنلا  ةيرظنلا  تلغشو  ةجلاعملاو ، صحفلاو  لمأتلاو 
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يبدألاو يعامتجالاو  يركفلاو  يفسلفلاو  يفاقثلا  سردلاو 
امو بجي -  امم  لوطأ  امبر  ًاليوط -  ًاتقو  ًاصوصخ  يبرعلا 

ام ًابلاغ  يتلا  تايئانثلاب  ةيبرعلا  ةفاقثلا  علو  راطإ  يف  تلاز ،
عارصلاو عازنلاو  لاجسلا  نم  ًاديزم  لمحتت  ةداضتم ، نوكت 

، ًانايحأ رخآلا  ريمدت  يف  ةبغرلاو  فرطتلا  ىلإ  دوقي  يذلا 
ةفاقثلا اهتدمتعا  يتلا  تاقايسلا  نم  ًازراب  ًايفاقث  ًاقايس  تّلظو 

ةيساسحو اهريكفت  ةعيبطو  اهتيؤرل  ًايجهنم  ًاساسأ  ةيبرعلا 
سبتلمو قيض  زيح  يف  ةفاقثلا  هذه  تنهر  ثيحب  اهروظنم ،

.اهرضحت تاناكمإو  اهمدقت  صرف  نم  ًاريثك  ضوق 
ةقئاذلا تنوك  يتلا  ةيلاكشإلا  ةيؤرلا  هذه  نأ  يف  كش  الو 

دق ام  وحن  ىلع  يبرعلا  يقالخألا  جازملاو  ةيبرعلا  ةيلامجلا 
نإ ذإ  اهتيؤر ، طيسبتو  ةركفلا  لازتخا  يف  ًاريثك  تمهسأ 
دق ةينفو -  ةيخيرات  ةريثك -  لماوع  لعفبو  ةيبرعلا  ةقئاذلا  ))

اهتداق ةيعرش  لّكشتلا  اذه  ىلع  تفضأو  ام ، ةقيرطب  تلّكشت 
ةسرش ةقيرطب  اهنيناوقو  اهمظن  نع  تيمتسملا  عافدلا  ىلإ 
تازهل ضرعت  دق  لّكشتلا  اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ًانايحأ 

، ثيدحلا يبرعلا  رعشلا  خيرات  يف  ةيساق  تارابتخاو  ةفينع 
ىلإ بحسنتو  اهلسك  فلخ  سرتمتت  تناك  ةرم  ّلك  يف  اهّنأ  ّالإ 

ًادادعتسا ّلقأ  ًامئاد  اهلعج  امم  هيف ، سّلكتتو  لعفلا  در  ةحاسم 
اهنيب تدعب  امّلك  ةفاسملا  نأل  لّكشتلا  اذه  يف  رظنلا  ةداعإل 
ةسدنه ةداعإ  ةيناكمإ  يف  ربكأ  ةبوعصلا  تحبصأ  صنلا  نيبو 
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.[4] (( صنلا تاجوم  ىلع  اهجاردإو  اهيف  يّقلتلا  تاموظنم 
ةيرحو رصعلل  ةلباق  هيف  نوكت  نأ  نكمي  يذلا  وحنلا  ىلع 

ىلع هسفن  تقولا  يف  ةرداقو  هنيناوقو ، هميقو  هتازجنمب 
تايصخش بناجب  ةتفال  ةيصخش  ةطاسوب  هروطت  يف  ماهسإلا 

.ةءافكو ةرادج  ّلكب  ىرخألا  ممألا  تافاقث 
يف لخدتلا  ىلإ  ًادانتسا  باطخلا  ةيرعش  يف  رظنلا  امأ 

، ةنيعم ةيبدأ  سانجأ  قايس  يف  ًايبدأ -  ةيئانثلا -  هذه  ةيصاخ 
عتمتت يتلا  ةصاخلا  ةيرعشلا  ةعيبطلا  ىلع  فّقوتي  رمألا  نإف 

هذه ليثمت  ىلع  اهتردق  ىلعو  ةهج ، نم  سانجألا  هذه  اهب 
ةروانم قايس  يف  اهعم  لماعتلاو  اهكيكفت  فدهب  ةيئانثلا 

اهّنأ امك  .ىرخأ  ةهج  نم  ةيفاقثلا  اهتالومحم  يفخت  ةيرعش ال 
نع عافدلل  اهسامح  باهلإو  يدسجلا  اهباطخ  تالّثمت  ىسنت  ال 

قطنمب يّلجتلا  ىلإ  ىعسي  وهو  ًايفاقثو ،-  ًايرعش  اهجذومن - 
حرتقي ام  ردقب  ماقتنالا  حرتقي  ال  يراضح  يرعش  فشك 

.ةبحملاو راوحلاو  حلاصتلاو  حماستلا 
رايتخا يف  دسجلا  باطخب  ةمومهملا  ةيبدألا  سانجألا  دهتجت 

نم ريبك  ردق  ىلع  يوطنت  ةيؤر  تاذ  ةساسح  ليكشت  ةقطنم 
ام وهو  ةفاك ، تايوتسملا  ىلع  يقرلاو  حاتفنالاو  ررحتلا 

ةرضحتملا حورلا  رضحتسي  باطخ  لخاد  يف  كرحتت  اهلعج 
تايلامجلاب لغشنتو  دسجلا ، ةحاسم  ىلع  ًايلك  ًاراضحتسا 

يتلا ةيركفلاو  ةيفاقثلا  ةلوقملاب  اهلاغشنال  ٍواسم  ٍوحن  ىلع 
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.رخآلا ىلإ  ةيعون  ةيرعشب  اهلاصيإ  دصقتيو  باطخلا  اهبكنتي 
رهوج يف  ةيؤرلا  اهب  ىظحت  يتلا  ةيليكشتلا  تاجومتلا  نذإ 
لوألا نييرعش ، نيقسن  ىلع  ًايلمع  لغتشت  يسانجألا  باطخلا 

يف رولبتي  يلامجلا  قسنلا  ناك  اذإو  يفاقث ، يناثلاو  يلامج 
امهم اينف  ًالصاف  مويلا  تحبصأ  يتلا  ةيرعشلا  تاناقتلا  قايس 

ينغتسي نأ  باطخلل  نكمي  الو  يرعشاللاو ، يرعشلا  نيب 
قسنلا نإف  ةيرعشلا ، ةرضاح  يف  ءاقبلا  دارأ  ام  اذإ  هنع 

ىقبت ال  ىتح  ةحلم  ةرورض  رخآلا  وه  حبصأ  يفاقثلا 
نم تاودألاب ، بعللاو  يراهملا  لاغشنالا  ةرئاد  يف  ةيرعشلا 

يراضحلا جازملا  يف  ريثأتلاو  رثأتلا  يف  مهسي  نأ  نود 
يف ًالاعف  ًاوضع  نوكيل  هعفدو  هرضحت  قيرط  ىلع  ناسنإلل 

.ةثيدحلا ةراضحلا  يدان 
اهتاقلطنم سسؤتل  يئارقلا  دصقلا  تالالد  فشكنت  انه  نم 

يف حرتقتو  اهتاقبطو ، ةيؤرلا  هذه  تايصوصخ  ىلع  ًادامتعا 
اهفّلؤت يتلا  ةيرعشلا  قطانم  عم  لماعتلل  اهجهنم  هسفن  تقولا 

ًايواح لخدملا  نوكي  ثيحب  ةيبدألا ، سانجألا  هذه  ةطراخ 
اهمادختسا ىلإ  انتءارق  بهذت  يتلا  ةيلمعلا  ةيئارقلا  طورشلل 

ةهاتمو تابتعلا ، موختو  باطخلا ، نوك  يف  لغوتلل 
بيجتسي يذلا  وحنلا  ىلع  رهاوظلا ، ءاضفو  صوصنلا ،

ىلع اهمزع  دقعت  نيح  ةءارقلا  ىلع  يتلا  ةيرهوجلا  ةركفلل 
اهنيناوقو ةيرعشلا  اهمظن  ليوأتو  اهنومك ، ريرحتو  اهقاطنتسا 
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، اهّلاود فلخ  ةيراوتملا  ةيئايميسلا  اهتارفش  كفو  ةيريبعتلا 
.ةبوجحملا اهزومر  فشكو 

ةينف ةيرظن  ماهلتسا  تابراقملا  هذه  نم  ًاقالطنا  بجوتي 
صنلا ةيلامج  نيب  عمجت   )) يصن يئارجإ  روضح  تاذ 

هلعف دودرو  يقلتملا  تابواجت  ىلإ  ًادانتسا  هيّقلت ، ةيلامجو 
يلامجلا صنلا  نيبو  هنيب  موقي  ًايحو ، ًالاعف  ًارصنع  هرابتعاب 

، ةيلاعفنا ةشهدو  يسفن  رثأت  امهنع  جتني  ينف  لعافتو  لصاوت 
يلامج عوضوم  ىلإ  ًادانتسا  يلامج  مكحف  ليوأتو ، ريسفت  مث 

هيف ىعست  يذلا  وحنلا  ىلع  ، [5] (( يعمجلا يعولاب  ةقالع  يذ 
يئارقلا لامجلا  ةبترم  ىلإ  رحلا  عافترالا  ىلإ  ةءارقلا  تايلآ 

.يصنلا لامجلل  ئفاكملاو  بسانملا 
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ةءارقلا حيتافم 
ةديدجلا ةديصقلا  يف 

ًافقوم ةيبرعلا  ةيرعشلا  ةنودملا  يف  ةثادحلا  ايؤر  لكشت 
يف ةلئاه  تاناكمإ  نع  فشكتتو  ءايشألاو ، ملاعلا  نم  ًاديدج 

ةددعتم تاراسمو  ًالبس  حتفت  اهعونتو  اهبصخو  اهانغ 
يلامجلا هسح  ديعصتو  ناسنإلا  يعو  ةفعاضم  يف  ماهسإلل 
رعاشلا ىدل  ةيرعشلا  ةيؤرلا  عم  لصاوتتو  هدوجو ، ةنرعشو 

نم مغرلا  ىلع  ةريثك ، دصاقمو  فادهأو  ةريثك  تاقايس  يف 
ىلع امهنم  ّلكل  يموهفملا  رهوجلا  يف  ىدبتي  يذلا  ضراعتلا 

.ريثأتلاو ةميقلاو  روضحلاو  لكشلا  ديعص 
ةديصقلا ةبراقمب  صاخلا  يليكشتلا  اهموهفم  يف  ايؤرلا  نإ 

لب ةديصقلا ، هذه  رصانع  نم  نوكم  رصنع   )) ديدجلا ةيبرعلا 
نيرّظنملا اهداقنو  ةثادحلا  ءارعش  دنع  ديدجلا  رعشلا  نإ 

ىلع ، [6] (( ايؤرلا هتليسو  فشك  وأ  ايؤر ، هنأ  وه  ةصاخب 
لقح يف  لغتشي  ًايلاكشإ  ايؤرلا  موهفم  هيف  حبصي  يذلا  وحنلا 

ةطاسوب ديدجلا  رعاشلا  نكمتي  يك  ًاعم ، فادهألاو  لئاسولا 
نوك يف  دوجولل  هتيؤر  نع   )) ريبعتلا نم  اهتايلآو  اهتاودأ 
زمرلا هيف  لخادتيو  ملحلاو ، ايؤرلاب  بطقتسي  موزأم 
ىرخأ تايئانث  نع  ًالضف  ، [7] (( لاثملاب عقاولاو  ةروطسألاب 
فييكتو ةيرعشلا  ةيساسحلا  ليهأت  لجأ  نم  رفاضتتو  لعافتت 
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.يرعشلا جذومنألا 
يرعشلا جذومنلا  دييشت  يف  ايؤرلا  عم  ةيؤرلا  كرتشت 

ايؤرلاف يعون ، ريكفت  ماظنو  ةيصوصخلا  ةداح  ةيلاعف  هفصوب 
تناك اذإو   )) رعاشلا اهزجني  يعادبإ  يئارجإ -  وحن  ىلع 

ةيعوضومو ةيتاذ  رصانع  نم  هيلع  يوطنت  امب  ةيؤرلا - 
، اهنم لّكشتت  يتلا  ىلوألا  ةيعجرملا  يه  ساوحلا -  اهمكحت 

ىلع موقت  يتلا  ةلباقملا  ةيناثلا  ةيعجرملا  وه  رعشلا  نإف 
نيفرطلا روضح  نود  نمو  اهنيوكتو ، ايؤرلا  ليكشت 

نكمي امك ال  ، [8] (( ايؤر كانه  نوكت  نأ  نكمي  نيروكذملا ال 
.ةديدج ةديصق  جاتنإل  يقيقح  يثادح  عورشم  كانه  نوكي  نأ 

تاراشإلا ال هذه  ىلإ  ًادانتسا  ايؤرلا  موهفم  نأ  يف  كش  ال 
بيجتسي نأ  وأ  تباث ، يموهفم  راطإ  يف  ددحتي  نأ  نكمي 

كلذ مساح ، يئاهن  فيصوتل  عضخي  نيعم  يحالطصا  قفأل 
لقحلا ةفاثك  بسحب  روطتتو  عونتتو  ددعتت  ايؤرلا  نأل 
هتردقو هئارث  ىوتسمو  هحاتفنا ، ةجردو  هيف ، ةلماعلا  يرعشلا 

اهّنإ ينوكلا ، ينادجولا  اهروظنمب  ةيرعشلا  تاذلا  ريسفت  ىلع 
عابطنا  )) ةيركفلاو ةيلامجلا  اهتاقايس  نم  نيعم  قايس  يف 

الو حاتفنالاو ، عسوتلاو  ددجتلا  مئاد   [9] (( يلبقتسم فارشتساو 
فّقوتلا اذه  لثم  نأل  ةنيعم ، ةيليكشت  دودح  دنع  فّقوتي 
هتلحرم ىلإ  هديعيو  موهفملل  ةيرعشلا  ةيصاخلا  رسكي  لمتحملا 
ةجاذسو ةيوفع  نم  هيلع  يوطنت  ام  ّلكب  ةيئادبلا  ةيملحلا 
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ةريبك ًاطاوشأ  عطق  نأ  دعب  ريكفتلا ، ماظن  ةيرعشل  راقتفاو 
ايؤرلا هيف  تحبصأ  رهوج ، ىلإ  موهفملا  اهيف  لوحت  ةقيمعو 

ملحلا ىنعم  ىطختت  يناعم   )) اهيف تبستكا  ةيقاثبنا  ةيح  ةكرح 
لقعلاو بلقلاو  نيعلاب  ةيؤرلا  يف  ةيزاجملا  هتافاضإب  ىتح 
نرتقا يذلا  بحرألا  يناسنإلا  علطتلا  ًادئاز  ملحلا  ادئاز  ًاعم ،

كلذ ءارعشلاو ذ ، ةفسالفلاو  ءايبنألا  قوتب  يرشبلا  نهذلا  يف 
، ةرورضلاب قطنملا  اهلّلعي  ال  ةروص  ودبي  يذلا  يئارواملا 

ةنونيكلا نم  بلصلا  يف  وه  امل  زومرلاب  ّظتكت  اهنكلو 
.[10] (( اهتاعافدناو

نيذلا نيزربملا  ةيبرعلا  ةثادحلا  ءارعش  مظعم  صرح 
حورلا هذه  ماهلتسا  ىلع  ةليصأ  نوتم  ىلإ  مهبراجت  تلوحت 
سينودأ اهحتف  ذإ  ايؤرلا ،)) (( ـ اهيلع ب حلطصا  يتلا  ةيحلا 

نم اهقافآ  هب  عّتمتت  نأ  نكمي  ام  قمعأو  عسوأ  ىلع  ةصاخب 
يئارلل بيغلا  فشكني   )) اهيفف ةيساسحو ، ةفارطو  ةباحر 
ةليصألا عيبانيلا  رطخأ  دحأ  اهفصوب   [11] (( ةفرعملا ىقلتيف 

ّلكب ةرثلا  ةيعونلا  ةفرعملاب  يعادبإلا  لقعلا  يذغت  يتلا 
.ةليختملاو ةيناهربلا  اهتالّثمت 

ايؤر ةديصق  ةديدجلا  ةديصقلا  نإ  لوقلا  اننكمي  ىنعملا  اذهب 
ةثادحلا ضرأ  يف  اهعافدنا  رس  ىلع  تلصحت  زايتماب ،

ةنوخس هنع  فشكتت  نأ  نكمي  امع  رظنلا  فرصب  ةنخاسلا 
اهجاتنإو ميهافملا  ريسفت  ديعت  تايدعب )) ام   )) نم ضرألا  هذه 
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.عادبإلا ةيجيتارتساو  ريكفتلا  مظن  تارورض  بسحب  اهليوأتو 
نيرطشلا يذ  يدومعلا  اهلكش  يف  ةيبرعلا  ةديصقلا  نإ 

ليكشت ىلع  نآلا  ىتح  اهتيادب  ذنم  ليحت  نزولا ) ةديصق  )
ءارعشلا لمعي  يتلا  ةيساسحلا  نإ  ذإ  يلكو ، دحوم  يجذومن 

ىلع لكشلاب  لعفنت  اهايؤر  ليثمتو  اهديسجت  ىلع  برعلا 
ىلع ظافحلا  يف  ًاريثك  دهتجتو  رخآ ، موقم  يأ  باسح 
دومع  )) ةيرظن امو  يلاعتملا ، هجذومنب  لكشلا  ةيساسح 

ديلاقتلاو مظنلا  ةمارص  نع  يح  ريبعت  ّالإ  ةفورعملا  رعشلا ))
ةديصق  )) نع ثيدحلا  نإف  اذل  .لكشلا  صفق  لخاد  ةيرعشلا 
ةيهدبلا رومألا  نم  دعي  موهفملا -  اذه  قفو  ىلع  ةيبرع - ))
يتيوكلاو يبرغملاو  يقارعلاو  ينميلا  رعشلا  اهيف  نوكي  يتلا 

ىلع ىلاعتي  ًايبرع  ًارعش  ينيرحبلاو  يسنوتلاو  يندرألاو 
، يلومشلا لكشلا  حلاصل  ةيبعشلا  هتيساسحو  هتئيبو  هتيناكم 

تحت ّالإ  ًالثم  يروس  رعش  نع  ثيدحلا  ًاحيحص  نوكي  الف 
.اذكهو ايروس  يف  يبرعلا  رعشلا  ةتفال 

رحلا رعشلا  ةديصق  يف  ةثادحلا  تازجنم  مهأ  دحأ  نأ  ّالإ 
ناكملا ةقطنم  ىلإ  رحلا  باهذلا  وه  ةليعفتلا )) ةديصق  ))
لكشلا ةرداغم  نكت  ملو  ةيلحملا ، ةيبعشلا  ةيساسحلاو  ةئيبلاو 

يراطإلا هدح  يف  لكشلا  صفقل  ةرداغم  ينزولا )  ) يدومعلا
يلومشلا لكشلا  ةيروتاتكدل  ةيّلك  ةرداغم  تناك  لب  ضحملا ،

يف ةيلحملا  ةهكنلاو  ةيصوصخلا  ةيطارقميد  ىلع  حاتفنالاو 
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نع ثيدحلا  هيف  حصي  يذلا  وحنلا  ىلع  يبعشلا ، اهجذومن 
ةيصوصخو ةدارف  كلتمي  لاثملا  ليبس  ىلع  يندرأ  رعش 

يئيبلاو يناكملا  سحلا  رفاضتو  ةجوازم  ىلإ  دنتسي  ةيئانثتسا ،
عستا ذإ  .ًاعم  يندرألاو  ينيطسلفلا  يناسنإلاو  يئاضفلاو 
لوصأ نم  ءارعش  لمشيل  يندرألا  يرعشلا  جذومنلا 
مهتركاذ نع  يّلختلا  نود  نم  جذومنلا ذ ، اذه  اوّنبت  ةينيطسلف 

قافآ نمض  ىّلجتتو  رهظمتت  تأدب  يتلا  ةينيطسلفلا  مهايؤرو 
هسرك ًاتفال  ًءارث  جتنأو  جذومنلا  بصخت  نأ  ناكف  جذومنلا ،
جذامن لضفأ  نم  ًادحاو  هفصوب  نيريخألا  نيدقعلا  يف 

نأ نكمي  هسفن  رمألاو  ةيثادحلا ، اهايؤر  يف  ةيبرعلا  ةديصقلا 
رطق يأ  يف  ةديدجلا  ةيبرعلا  ةديصقلا  ةبرجت  ىلع  قبطني 

.وحنلا اذه  ىلع  رخآ  يبرع 
ةديصقلا هباتعأ  ىلع  تفقو  يذلا  بعصلا  قرتفملا  لعل 

ةنوخس تاعوضوملا  رثكأ  نم  ًادحاو  دعي  ةديدجلا  ةيبرعلا 
تالواحم تددعت  ذإ  يفاقثلا ، يويحلا  لاجملا  يف  ةروطخو 

اهل حيتي  ديدج ، رجف  وحن  ةيبرعلا  ةديصقلاب  جورخلل  ءارعشلا 
ةيرعش ايؤر  ةثادح  قايس  يف  هليثمتو  رصعلا  لّثمت  ةصرف 

.اهيّلجتو اهتاناكمإ  رجفت 
ةيبرعلا ةديصقلا  هشيعت  يذلا  مهملا  عارصلا  ناك  امبر 
رصنعلا ةموظنم  نيب  مئاقلا  عارصلا  كلذ  وه  ةديدجلا ،

هتقاطب ينادجولا  رصنعلا  ةموظنمو  ةيناقتلا  هتقاطب  يزاجملا 
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اهسانئتسا لعفب  يبرعلا  يقلتملا  تاذ  نأ  فصوب  ةيئانغلا ،
ةخسنلا هذه  مّلست  ىلع  اهدايتعاو  ةدحاو ، ةيصن  ةخسنل 
ةيلاعفنا ةبيكرت  تاذ  تحبصأ  ةفولأم ، ةدحاو  ةيطمن  تاناكمإب 
ةيئانغلا رصانعلا  وحن  ًايقايسو  ًايوفعو  ًايرطف  حنجت  ةيفطاع 

ةداع فطاعتتو  نونفلا ، لاكشأ  يف  ةفولأملا  ةيديلقتلا  ةيلوألا 
نمكتو نادجولا ، ةقطنم  بطاخي  نبح  صنلا  وأ  لكشلا  عم 
قيمعلا يلخادلا  لاعفنالا  نم  ةبصخو  ةمخض  ةروث  هلخاد  يف 

.يحورلا جهولاو  ءفدلا  نم  دودحم  ال  ءارثب  جومي  يذلا 
دئاصق عم  يبرعلا  ينادجولا  سحلا  فطاعت  رسفي  ام  اذهو 
ةيمالو بيرلا  نب  كلام  ةيثرم  لثم  ةيلاع ، ةبترم  ىلإ  اهعفر 
رعشلا مظعمو  يدادغبلا ، قيرز  نبا  ةيئاهو  ىرفنشلا 

فوصوملا ينيطسلفلا  رعشلاو  بايسلا ، دئاصقو  يرذعلا ،
.ريثك هريغو  ةمواقملا  رعشب 

قوذلاو يعولا  لاعفنا  ةردقب  كّكشن  نأ  انه  ديرن  الو 
عم هأطاوت  فقوي  نأب  هبلاطن  يننكل  ميوقتلا ، ىلع  نييبرعلا 

يذلا درجملا ، لاعفنالا  ىوس  دلوت  يتلا ال  ةميقعلا  صوصنلا 
بوذت ىتح  اهيف  نادجولا  ةزهو  لاعفنالا  ةشعر  يهتنت  نأ  ام 

صوصنلا نم  ّثرلا  فيزنلا  اذه  فقوي  نأب  هبلاطن  ىشالتتو ،
ريغ اهءارو  كرتت  الو  ةحاسلا  اهب  محدزت  يتلا  ةيرعشلا 

.رابغلاو جيجضلا 
نع ةديدجلا  ةيبرعلا  ةديصقلا  فقوتت  نأ  بجي  له  نذإ 
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يف دمتعتو  ةثراوتملا ، ةيديلقتلا  هتاقايس  يف  لاعفنالا  ةراثإ 
ةوطسو زمرلاو  زاجملا  ةموظنم  ىلع  يلخادلا  اهجيسن  ليكشت 

؟ ةقيمعلا ةينطابلا  اهرارسأب  ةغللا 
ةشعر الب  يعادبإ  لمع  ةمث  سيل  هنأل  الك ، ..باوجلا 

ىتح نونفلا ، تايلامج  نم  ساسأ  رصنع  اهّنإ  ةيلامج ،
ًاريطخ ًافاطعنا  ةشعرلا  هذه  اهيف  لّكشت  ةيملعلا  تافاشتكالا 
ىلختي نأ  انه  هيلإ  وعدن  يذلا  نكل  .فاشتكالا  ةظحل  يف 

، هتجاجفو هتجاذسو  هتيلوأ  نع  يرعشلا  صنلا  يف  لاعفنالا 
ةوق لعفب  لوحتيو  حايسنالاو ، حوبلا  ىلع  ةتلفنملا  هتيلباقو 
قفو ىلعو  لاعفنالا  رايت  ىلع  رطيست  نأ  بجي  يتلا  لقعلا - 

ةيفرعم ةينب  يذ  يعادبإ  رثأ  ىلإ  اهنيناوقو -  اهطباوض 
يف ةّذف  ءاّنغ  ةقاطب  ةروحسمو  لاعفنالاب  ةطنغمم  ةصاخ 

.اهتفاثكو اهقمع 
، ءايشألا عم  يمانيدو  مئاد  راوح  ديدجلا  يرعشلا  صنلا 

ةليصأ ميقب  نوحشم  صاخ ، كيتكلايد  ىلع  ينبم  رث  راوح 
جيسنلا ليكشت  ةمهمب  موقي  ديقعتلاو ، قمعلاو  كباشتلاب  مسّتت 

ةعطاقتملاو ةيزاوتملا  ءازجألا  طبر  قيرط  نع  يلخادلا 
كلذ راوحلا  اذه  يف  مدعنيو  يرعشلا ، صنلا  يف  ةداضتملاو 

ةيلعافلا ةحاسمو  ةديصقلا ، ملاع  نيب  مئاقلا  يديلقتلا  ؤطاوتلا 
ةيصاخ ىلع  ةدمتعملاو  يقلتملا ، دنع  ةلبقتسملا  ةينهذلا 

يهف كلذل  هيف ، عّقوتلاو  راظتنالا  زكارمل  دياحملا  عابشإلا 
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يقلتملا نأ  ىنعمب  .رظتني  امب ال  يديلقتلا  يقلتملا  قوذ  مدصت 
.اهساسأ ىلع  هقوذ  طمن  سسأتو  اهيلع ، دوعت  ةذل  اهيف  دقفيس 

عيبطت نم  ًاعون  ساسألا  اذه  ىلع  جاتحي  فوس  هّنإف  كلذل 
ضهني يذلا  ديدجلا ، يرعشلا  صنلا  ملاوع  عم  تاقالعلا 
ةفيرطو ةيرط  ةيلامج  قطانم  ىلإ  هب  عفتريو  يقلتملا  قوذب 

وحن هيعو  ربكيف  ذافنلل ، لباق  ريغ  رحسب  جضت  هتغابمو ،
ًابذج رثكأو  لضفأو  ربكأ  وحن  ىلع  لقعلا  تاردق  رامثتسا 

.ةعتمو
عابشإ راطإ  نم  يرعشلا  طاشنلا  جرخي  ساسألا  اذه  ىلع 

قّالخ لعف  وه  امّنإ  ًادرجم ، ًايلامج  ًانيرمت  وه  سيلف  ةجاحلا ،
ةيرارمتساو قلخلاو  عادبإلا  ىلع  ةيهانتم  ةردق ال  دلي  بصخ 

حبصي ةدالولل  نيعم  دح  دنع  صنلا  فقوت  ىتمو  زاجنإلا ،
ساسألا اذه  ىلع  دعي  الف  تومي ، نأ  ثبلي  ام  ًاميقع  كاذنآ 

رداغي هّنإ  تالكشم ، الو  ةلئسأ  فّلخي  ال  هّنأل  ًاقّالخ  ًاطاشن 
ةديدجلا ةديصقلا  نإ  نيح  يف  ةيّلك ، ةرداغم  يقلتملا  ةقطنم 

هايإ هحنمت  امب  ال  يقلتملا  ةقطنم  يف  هفّلخت  امب  ًاساسأ  ايحت 
موهفملاب ةميق  اذ  ًاددحم  ًائيش  حنمت  ال  ةديدش  ةطاسبب  اهنأل 
ةعومجم اهّنإ  ًاراهشإ ، وأ  ًانالعإ  تسيل  يهف  ءيشلل ، يداملا 

اذإف يقلتملا ، اهيف  كرتشي  ةيرحس  لاعفأل  ةلئسأو  تاحرتقم 
فوسف ةيداع ، تاناكمإب  ديدجلا  صنلا  هجاوي  يقلتملا  ناك 

ىلع انتردق  نإ  ذإ  ةلجؤم  ةدالولا  ةظحل  ىقبتو  صنلا  برتغي 
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فقوتي صنلا ، ةلوفط  قارتخاو  يوايؤرلا  ملحلا  ةراكب  ضف 
لعافتلاو ةنورملا  ىلع  هتيلباقو  انيعو  تاموقم  لامكتسا  ىلع 
ملاسملا ىوتسملا  نم  انيعو  ليوحت  ىلع  فقوتي  يأ  فشكلاو ،

.سكاشملا داحلا  ىوتسملا  ىلإ  نداهملا 
اهباطخ ليكشت  ديعص  ىلع  تررحت  ةديدجلا  ةديصقلا  نإ 

ىلع مئاقلا  درجملا  يعواللا  ةوطسو  لالتحا  نم  يلبقتسملا 
نم ةمهم  ةلحرم  يف  ةعضاخ  تحبصأو  يئادبلا ، لاعفنالا 

ةيرحلا ىلع  دمتعملا  هلكشب  يعولا  ىلإ  اهزاجنإ  لحارم 
يتلا ىوصقلا  ةيرحلا  كلت  يعواللا ، عم  ًايلدج  لعافتملاو 

نع ىأنمب  لصحي  ال  وهو  يفخلا ، ميظنتلاو  دهجلل  عضخت 
اهنإ ذإ  اهيف ، ةليخملا  ربتخم  ةثادحو  ةرعاشلا  تاذلا  ايؤر 

قفدتلاو داجيإلا  ىلع  ةنكمم  ةقاط  ىلعأب  انه  نحشنت 
ةضرتفم عقوت  ةلاحل  ًاعابشإ  تسيل  يهف  كلذل  .عاعشإلاو 

اهنإ ًامئاد ، ئجافت  اهنإ  نهذلا ، يف  يكيتاتسا  وحن  ىلع  ةمئاق 
تآجافملا نم  يهتنت  ال  ةسلسب  يقلتملا  دفرل  ينغ  مجنم 

ةيلمع اهنإ  .رخآ  يوظحل  قايسو  يوظحل  قايس  نيب  ةريغتملا 
قايس يف  ةيقارو  ةرضحتم  ةلحرم  ىلإ  يقلتملا  قوذب  ءاقترالا 
ءزجلا ةبيخو  ةنلعملا ، صنلا  ةوق  نيب  دّلوتملا  مادطصالا 

يف ًاللخ  ثدحي  يك  يقلتملا ، لقع  مدختسملا  ريغصلا 
ريكفتلا ةرئاد  عيسوت  ةلواحم  ىلإ  يهتني  ةيلقعلا  ةنزاوملا 

لقعلا نم  ةتيم  قطانم  ءايحإ  ةطاسوب  ءايشألاب ، يرعشلا 
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عافترالا يف  مهست  ةرهدزمو  ةديدج  ةبصخ  تاقاطب  اهعرزو 
، ًايلقع ًاريرحت  ديدجلا  صنلا  ريرحتل  لباق  ىوتسم  ىلإ  هتردقب 

هملاوعو صنلا  تاءاضف  يوتحت  ىرخأ  تاونق  حتف  قايس  يف 
اهبستكيس يتلا  ةذللا  ةطاسوب  رضحتملا  همهف  ىلع  اهسكعو 

، قفاوتاللا يف  قفاوتلاو  ماجسنااللا ، يف  ماجسنالل  هتيؤر  ربع 
ةفطاخلا ينوكلا  سناجتلا  ةظحل  نم  ءيش  كاردإ  يف  ًالمأ 

.يلاعتملا رعاشلا  سح  ىوس  اهكردي  يتلا ال  ةيئرماللا 
ىلع ءاضقلا  ةديدجلا  ةديصقلا  فدهتست  قطنملا  اذهب 

ةيمانيد ىلع  ظافحلا  عم  تاداضتملا  نيب  ضقانتلا 
دمتعت ال  ضقانتلا  مادعإ  ةيلمعف  .ةداضتملا  تايصوصخلا 

ىلع دمتعت  لب  امهنيب ، ضقانتلا  لصاوف  ءاغلإ  ىلع  ًاساسأ 
ًادايح تاداضتملا  نيب  سامتلا  ةظحلو  داضتلا ، ةظحل  باستكا 

نع ريبعتلا  اهب  ةلدبتسم  ضقانتلا ، ةلاح  نع  ريبعتلا  يف 
عم ًاضقانت  ةرورضلاب  ينعت  ال  يتلا  ةيتاذلا  اهصئاصخ 

ةيلباقب زاتمت  يتلا  صاوخلا  لالقتسا  ينعت  ام  ردقب  رخآلا ،
( لوحاملا  ) وأ رخآلا )  ) عم لعافتلاو  حوبلا  ىلع  ةيئانثتسا 

لكشلا ىوتسم  ىلع  يديلقتلا  فالخلل  زواجت  ةلاح  ضرفب 
نأ فصوب  نمزلا  ماظن  قارتخا  بلطتي  اذهو  .ليكشتلاو 

ريدقتلاب ةينمز -  ال  ساسألا  اذه  ىلع  ةديدجلا  ةديصقلا 
عاونأ ّلكل  عمج  يهف  كلذل  يناقتلا ،-  سيلو  يراعتسالا 
كبتشم يراضح  يرعش  نآ  يف  اهل  ريجفتو  ةنمزألا 
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.كرتشمو
يرعشلا صنلا  نأ  ةقيقح  ىلإ  لصن  نأ  نكمي  انه  نم 
ةعيبطلا نأ  كلذ  يقفألا ، اهاوتسمب  ةايحلا  نع  ربعي  ديدجلا ال 

،[12] حطس يه  امم  رثكأ  ٌقمع  يه  نزيس -  بسح  - 
، يحطس صن  ىوتسملا  اذهب  ةايحلا  نع  ربعي  يذلا  صنلاو 

ةظحل ءافطنا  درجمب  يقلتملا  هأيقتي  يفلس ، يعبت ، ديلب ، ٌقفخم ،
حضتفتو فشكني  ام  ناعرس  هنأل  ىلوألا ، ةيئارقلا  عامجلا 

ةديدج ةايح  قلخب  أدبي  يذلا  صنلا  لوحتي  نيح  يف  هتاناكمإ ،
ىرغصلاو ىربكلا  ناسنإلا  تالكشم  اهيف  نرعشتتو  مسجتت 

ىلإ ةبيغملاو ، اهنع  توكسملاو  ةيشماهلاو ، ةيليصفتلاو 
ةسرامملا بولسأ  ثيدحت  هاجتاب  روطتلا  مئاد  عورشم 

رمتسم حارتجاو  اهديدجتو ، ركبلا  لقعلا  ملحو  لعفلا  نيناوقو 
ةغللا اهيف  ّلقتست  روحمتلا ، ىلع  ةلباق  ريغ  ةعزن  تاذ  ميقل 
غرفتت يك  جهنملاو ، مجعملا  تاساكعنا  جراخ  ًايتاذ  ًالالقتسا 

ةيرحسلا ملاوعلا  فاشتكال  هتيلعافو  صنلا  ةردق  قايس  يف 
تامجعملا اهتنكرأ  دقو  اهتادرفم ، يف  ةيواثلا  ةضماغلا 

اهتينب يف  دمتعت  تلعجو  ًابناج ، ةرئاجلا  ةيرعشلا  تاسرامملاو 
ال ددعب  اهملاوع  جضت  نيح  يف  دحاو ، لامتحا  ىلع  ةّثرلا 

.تالامتحالا نم  هانتم 
تاناكمإ رجفي  نأ  ديدجلا  يرعشلا  صنلا  ىلع  بجي  نذإ 

، ةفاك تالامتحالا  ىلع  ةيظفللا  اهتموظنم  حتفيو  ةغللا 
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نوريثكلا مهسأ  يتلا  ةننكملاو  ةقطنملا  رامعتسا  نم  اهررحيو 
يدؤي امم  رحصتلا ، ةلاح  ىلإ  اهعفدو  اهجييست  يف 
ةردق ىوس  كلتمي  ال  يمدع  نئاك  ىلع  اهتلاحإ  ةرورضلاب 
زرفأ يذلا  قّالخلا ، يكاردإلاو  ينادجولا  ّثبلا  ىلع  ةدودحم 
رعشلا تالكشم  زربأ  دحأ  لاز  امو  ناك  ًابعص -  ًاقارتفا 

ةئبعت يف  اهايؤر  ةثادحو  ةليخملا  حومط  نيب  ثيدحلا ،- 
ملاعل بيجتسي  ريبك  يعاعشإو  يئانغو  يلالد  لقثب  ةدرفملا 

هل سيل  يذلا  ةغلّل  يمدعلا  عقاولاو  هتيؤرو ، هايؤرو  رعاشلا 
نم ريثكلا  تعقو  نأ  ناكف  ةيلوؤسملا ، هذه  لمحت  ىلع  ةردقلا 

ةرئاد يف  ةريبكلا  ةينفلا  ةيلوؤسملا  تاذ  ةثيدحلا  صوصنلا 
ال ةريطخلا  ةمهملا  هذهب  صنلا  مايقو  ماهبإلاو ، ضومغلا 

.ةيلاع ةيوغلو  ةيفاقثو  ةيلقعو  ةيبهوم  تاناكمإب  ّالإ  ىتأتي 
عضاوتي يتلا  كلت  بهاوملا ، فاصنأل  نكمي  هّنأ ال  ىنعمب 

 - ةغللا اهيف  رقتفتو  ةفاقثلا ، اهيف  حطستتو  لقعلا  زاجنإ  اهيف 
ةيساسألا تاراهملا  طبض  ىوتسم  ىلعو  ءارثلا  ىوتسم  ىلع 

نايبلا حبصي  الو  فوفصلا ، مدقتت  نأ  كلذ ، زاجنإ  ىلإ  - 
فيعض رقن  نم  رثكأ  ذئدنع  هانبتت  يذلا  حيرصتلاو  ةعدلاو 

.جاجزلا ءارو  نم  كلاهتم 
ةليخملا ةبوصخ  نع  ةفشكتملا  ةيرعشلا  ةثادحلا  ايؤر  نإ 
اهجرختف ةغللا  مهادت  يتلا  يه  ةبهوملا ، ىنغو  لاعفنالا  ةدحو 

ةثيدح ةيريبعت  تاقايس  يف  اهلخدتو  اهيخارتو ، اهتيطمن  نم 
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ليكشت ىلإ  رقتسملا  اهليكشت  نم  لوحتت  كلذل  ةفولأم ، ريغ 
نأ بجي  لوحتلا  اذه  يف  يهو  درمتم ، يزازفتسا  يمادص 

بيرغلا لهاجم  يف  عيضت  فوسف  ّالإو  اهسفن ، كلمت 
اهّنإف اهيلع  لوعم  وه  امك  اهسفن  تكلتما  اذإ  اهّنكل  ذوذشلاو ،

ةيهانتم ال  ءادمأ  حنم  ىلع  ةدودحم  ال  ةردق  صنلا  يطعت 
فشكلا يف  ةقلطملا  اهتيرح  ةظفللا  تذخأف  ةيوغللا ، هتموظنمل 

نعو ةيزمرلاو ، ةيريبعتلاو  ةيلالدلا  اهتارمضم  نع  حوبلاو 
ةيلييخت ةقاط  ىلإ  كلذ  لعفب  لوحتت  يتلا  اهتبوصخ  رامثتسا 

نع ًايتوبث  ًاقلطم  ًاريبعت  اهيف  رعشلا  حبصي  ال  ةددجتم ، ةقئاف 
ميق نع  ًاددجتم  ًاريبعت  حبصي  امّنإ  ةقلطم ، ةيعادبإ  تارقتسم 
وه ًاديدج  ًايرعش  ًاعقاو  ينبتو  روطتلا ، ةمئاد  ةيلامجو  ةينف 

، عقاولل يناسفنلا  يروعشلا  فقوملا  ساكعنال  ةيعيبط  ةجيتن 
هكاردإو هلعف  يف  يونألا ))  )) يناصخشلا فقوملا  يأ 

.كرتشملاو يعمجلاو  يعقاولل  يويعولا 
نوكلا ةيدرف  نيب  ةحلاصم  داجيإ  ةلواحملا  هذه  فدهتستو 

نكل يرابتعالا ، وأ  يددعلا  فصولاب  ال  درفلا ، ةينوكو 
ةلثمتملا ةايحلاب ، يعولا  ةقيقح  ىلإ  دنتسملا  يّلكلا  فصولاب 

ةيحلا ةيلعافلا  تاذ  ةيرعشلا  تانئاكلا  نيب  زيمتلا  ىلع  ةردقلاب 
اذه ىلع  ةديصقلل  نوكتتف  ةايحلا ، نم  ةدرجملا  تانئاكلاو 
عم عارصلا  ىلع  دمتعتو  ةصاخلا ، اهتاءاضف  ساسألا 
ربع صنلا  يف  هيلع  رثعت  ءيش ال  زارفإ  لجأ  نم  ءيشاللا 
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ًاثبلتم هصانتقا  ناكمإلاب  نكلو  رشابملا ، يئرملا  قايسلا 
ةيرس ةصلختسم  ةجيتن  يهو  .يقلتملا  نهذ  يف  ًالكشتمو 
جئاتنلا لصحت  ىدم  فّقوتيو  ريبعتلا ، ىوتسم  ىلع 
رعاشلا ةبهوم  ىلع  راطإلا  اذه  قفو  ىلع  ةصلختسملا 

يف ةفهرملا  هتيساسحو  ةيساسألا  تاراهملل  هناقتإو  هتفاقثو ،
ىلإ تافتلالاو  ةرواجملا ، نونفلل  ةحاتملا  تاناقتلا  عم  لعافتلا 
طوقس رسفي  ام  اذهو  .ةيلاعلا  ةيئانغلا  هتاقاطو  دسجلا  تاناكمإ 
ةخسنلا تاذ  ةدحاولا  ةديصقلا  كرش  يف  ةعضاوتملا  بهاوملا 

نم رثكأ  سيل  ةلماكلا  ةيرعشلا  مهتبرجت  نأ  ىنعمب  ةدحاولا ،
.بسح ةدحاو  ةديصق 

بـ ىعدي  ام  ققحي  نأ  ديدجلا  صنلا  ىلع  بجوتي 
، يسح نع  يسحاللا  هيف  قّتفتي  يذلا  موهفملا )) سيسحت  ))
نع ينهذلاو  ينلع ، نع  يرسلاو  دسجم ، نع  درجملاو 

موهفملا اذه  زاجنإ  فقوتيو  .حضاو  نع  ضماغلاو  سوملم ،
عوضوملاب ةغللا  يف  ةرعاشلا  تاذلا  جامدنا  ةجرد  ىلع 

ةموظنم قاطنتسا  ىلع  ةردقلا  عم  ليكشتلا ، يف  يرعشلا 
ةيصعلا تاهاتملا  يف  اهكيرحتو  ىوتسملا  اذه  ىلع  لاودلا 

ًاداضم ًاصن  دلي  صنلا  نأ  يأ  تالالدلا ، لالظ  ىلإ  ةيدؤملا 
.طباوضلا هذه  قفو  ىلع  ًاداضم  ًالكش  دلي  لكشلاو 

ىوتسم ىلإ  عفتري  يذلا  ثيدحلا  رعاشلاب  قلعتي  اميف  امأ 
ةيبيكرتو ةيليكشت  ةركاذب  عّتمتي  نأ  بجيف  جاتنإلا ، اذه 
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نيب رعاشلا  هيناعي  يذلا  داحلا  رّتوتلا  يوتحت  ةيوق ، ةيئانغو 
عيطتسيو رشابملا ، ريغ  يلقعلا  لعفلاو  رشابملا  يئرملا  لعفلا 

، ًايعادبإ ًافيرصت  رعاشلا  ةروث  نع  مجانلا  قلقلا  فيرصت 
ال وحن  ىلعو  ماودلا  ىلع  قلقو  رئاث  رعاشلا  نأ  فصوب 

ضرألاو ءامسلا  رسأي  نأ  فقوملا  اذه  ءازإب  هيلعف  دودحم ،
نأ بجي  هّنأ  يأ  شيلكام ،))  )) لوقي امك  لكشلا  صفق  لخاد 
أدبي نأ  ال  جاتنتسالا ، ءاضف  ىلإ  يهتنيل  ايؤرلاو  ملحلاب  أدبي 

.يمدعلا غارفلا  ىلإ  يهتني  فوس  هنأل  جاتنتسالاب 
ىلع ةدودحم  ال  تاقاط  كلتمي  موهفملا  اذهب  رعاشلا 
ىلع هيف  تانئاكلا  ددع  دمتعيو  ًادحاو ، ًانئاك  سيل  هنأل  زاجنإلا 
ىلع هتردقو  هلقع ، ةيلعاف  ةجردو  هنهذ ، داقتاو  هتبهوم  مجح 
وهو هتيؤرو ، هايؤر  حاتفناو  هتيساسح  ىوتسمو  زاجنإلا ،

صاخلا دوجولاو  ليملا  ةيرظن  ساسأ  ىلع  ًاديدج  ًارعش  زجني 
ىرخألا هتنونيك  ةرئاد  جراخ  ةليخملل ، زيمملا  طاشنلاو 

.ةراضحلاو بدألاو  ميقلاو  قالخألا  يف  هتفسلف  ىلع  ةدمتعملا 
يف ًاقداصو  ًائيرج  نوكي  نأ  رعاشلا  ىلع  مّتحتي  انه  نمو 
ّالإو .قّالخلا  هتليخم  طاشنو  صاخلا ، هدجوو  هليم  نع  عافدلا 

ةحلصمل امهناخ  هنأل  ةيرعاشلاو  ةيرعشلا  دقتفي  فوسف 
، ةيعادو رّظنم  ىلإ  كلذ  ىلع  ًءانب  لوحتو  ىرخألا ، هتنونيك 

ايؤر ىلإ  دقتفاو  ةرعاشلا  تاذلا  ةيساسح  هيف  تمدعناو 
.ةيرعشلا ةثادحلا 
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، عيمجلا فقوتسي  بجي  يذلا  ريطخلاو  ريبكلا  لاؤسلا  ىقبي 
نيأ ىلإو  ةديدجلا ، ةيبرعلا  ةديصقلا  هتزجنأ  يذلا  ام  وه 

؟ ريست
ةروثلا ذنمف  ًاجرحمو ، ًاحلمو  ًامئاق  لاؤسلا  اذه  ىقبيس 

، ةيبرعلا ةديصقلل  ديدج  رجف  داقيإ  تعاطتسا  يتلا  ةيبايسلا 
؛ نادعب اهل  ةرهاظ  نوكي  نأ  عاطتسا  يذلا  سينودأب  ًارورم 

رخآ دعبو  يلغيهلا ، لدجلاو  يسنرفلا  رعشلا  هرولب  ينهذ  دعب 
يبرعلا ثارتلا  رداصم  نم  هجذومن  دمتسا  يلايخو  يليكشت 

ءايميك دمتعت  ةيرعش  داجيإ  هقايس  يف  لواحو  يمالسإلاو ،
ءارعشلا اهققح  يتلا  ةرهابلا  تازاجنإلاب  ءاهتناو  ةغللا ،
ةديصقلا هذه  تشاع  ةيناثلا ، ةيفلألا  ةياهن  ىتح  رابكلا  برعلا 

نأ نكمي  يتلا  ةلئسألا  نم  ريثكلا  تزرفأ  ىّتش  تالوحت 
ةديصقلا لبقتسم  نع  لاؤسلا  ىلإ  انتبراقم  ناديم  يف  اندوقت 

؟ هجتت نيأ  ىلإو  ةيبرعلا ،
ىلع نرقلا -  ةياهن  يف   )) يبرعلا يرعشلا  زجنملا  نإ 

، هتيادب يف  هشونت  املثم  مويغلا  هطوحت  ىمظعلا -  هتازجنم 
يف ةئيرجو  ةديدج  لبس  حارتجا  داقنلاو  نيعدبملا  نم  بلطتيو 
وه رعشلا  نأل  روهمجلا ، عم  يلامجلا  لصاوتلا  تاونق  حتف 

ددحي يذلا  وهو  ةيثارولا ، يبرعلا  حورلا  تانيج  لمحي  يذلا 
، يموقلا ءاكذلا  كنب  يه  ةغللاو  ءاقبلا ، اهل  نمضيو  ةغللا 

جهوتي نأ  دب  الو  نونفلا  رهوج  وه  رمألا  ةياهن  يف  رعشلاو 
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ءارعشلل ةداجلا  ةرمتسملا  تاءارقلا  ّلعلو  ، [13] (( اهراهدزاب
لصحت يتلا  تاروطتلا  صحف  ةمهمب  ضهنت  يتلا  ًاعم  داقنلاو 

نكمي يتلا  يه  رخآلاب ، اهتقالعو  اهليكشتو  ةديصقلا  ةينب  يف 
ًاحيحصو ًامهم  ًائيش  لوقت  نأ  اهعسوب  راوح  عيراشم  جتنت  نأ 

.راطإلا اذه  يفو  ىوتسملا  اذه  ىلع 
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ةمالعلاو ةبرجتلا  موهفم  يف 
يزكرم دفارو  لومم  رطخأو  مهأ  اهفصوب  ةبرجتلا )  ) مدقتت
ددعتلاو عونتلا  غلاب  ةبرجتلا  موهفم  ناك  اذإو  يعادبإلا ، صنلل 

داقنلا نم  ريثكلا  دنع  ًانايحأ ) ضومغلاو   ) فالتخالاو
نإف ةفرعملا ، نوؤش  فلتخم  يف  نيثحابلاو  نيسرادلاو 

عاونأ مره  ةمق  يلتعت  ةجهوتملا  ةايحلا  ةبرجت  ةيحلا ، ةبرجتلا 
قلقو ةيويحو  قفدو  ةرارح  نم  هب  زيمتت  امل  ةبرجتلا ،

غوصل ةيزكرملا  تادهمملا  لّثمت  امبر  عافدناو ، ةسامحو 
عازتناو شاهدإلاو  ريثأتلا  ىوتسم  ىلإ  عفتري  يعادبإ  لمع 

صحفتملاو ئراقلا  لاب  ىلع  رطخي  ام  لوأ  ّلعلو  .باجعإلا 
يرظن يزكرم -  لاؤس  وه  انه  لغتشملاو  دصارلاو 
ًافيرعت اهتيؤرو -  اهتيوهو  ةبرجتلا  ةيهام  نع  يئارجإو - 

نم ريثكلا  ىلع  ددرتت  اهّنإ  ذإ  ًاحلطصمو ،-  ًاموهفم  ًاديدحتو 
، اهنيدايمو ةفرعملا  لوقح  نم  ريثكلا  يف  نيلغتشملا  ةنسلأ 
وأ ضومغلا ، عون  ىلع  ةيوطنم  اهّلك  لاوحألا  يف  ّلظت  اهّنكل 

ةعسل كلذو  مهفلا ، يف  عونتلا  وأ  ديدحتلاو ، ريسفتلا  يف  ددعتلا 
ةيؤرلا يف  بصخ  ىلع  اهلامتشاو  يموهفملا  اهمجح 
يبدألا لقحلا  اهنمو  يفرعم ، لقح  نم  رثكأ  يف  اهلاغتشال 

.يدرسلا يصصقلا  سنجلا  صخألابو  هسانجأ  مومعب 
اهشيعي ةيح  ةبرجت  نود  نم  ةصق  نع  ثيدحلا  اننكمي  له 

له هتصق ؟ ءاضف  ىلع  ىرخأ  وأ  ةروصب  سكعنتو  بتاكلا 
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ةعانصل فرصلا  لييختلا  رصنع  ىلع  دامتعالا  انعسوب 
؟ ةيعقاو ةبرجت  ةيأ  ىلإ  دنتست  ال  لايخلا  يحو  نم  صصق 

ةصق زاجنإب  ةليفك  اهدحو  ةبرجتلا  نوكت  نأ  نكمي  لهو 
اهفانصأ ّلكب  ةربخلاب  ةبرجتلا  ةقالع  امو  ةحجان ؟ ةريصق 

يحو نم  ةياكحلا  لّكشتت  فيكو  اهبورضو ؟ اهتايوتسمو 
؟ ةبرجتلاو ةربخلا 

كاردإو اهيعوو  ةيناسنإلا  ةفرعملا  ةيلدج  ءارقتسا  يف 
ةفرعمبو نفلاو -  ةايحلا  نيب  ةقالعلا  تاذ  اهتايصوصخ 

، رامضملا اذه  يف  ةربخلا -  ناديم  وه  يذلا  يئارجإلا  عقاولا 
هتميقو لدجلا  اذه  ةيساسح  ةروطخ  ًامامت  يعن  نأ  انيلع 

روص نم  ةرهدزمو  ةيقار  ةروص  لّكشي  وهو  هنيفرعمو ،
انيلع ةايحلا  يف  ةرّثؤم  جذامن  ينبن  يكل  (( ـ ف ةايحلا ،

، عقاولاب ماملإلا  نودب  ليحتسم  ءيش  نفلاف  ةايحلا ، ةسارد 
ذإ نفلاف  نفلل ، ةيلمعلا  ةياغلاب  ةفرعملل  زيمملا  عباطلا  ررقتيو 
هّنإف عقاولا  ءازإ  هفقوم  ةغايصو  ناسنإلا  ةغايص  ىلإ  فدهي 

سانلا تاقالع  عم  طابترالاب  ةايحلا  رهاوظ  ةرورضلاب  سكعي 
ًالواحم اهتاذ ، تاقالعلا  هذه  نفلا  كرديو  رهاوظلا ، هذهب 
تائفلا فلتخمل  وأ  ام  ةئفل  ةصاخلا  تاقالعلا  كلت  فشك 

نع فشكلا  ًاضيأ  ًالواحمو  ةيرشبلا ، جذامنللو  ةيعامتجالا 
.[14] (( اهروطت هاجتاو  اهعبانمو  اهرهوج 

لجأ نم  راطإلا  اذه  يف  جردنت  نأ  نكمي  ةريثك  ةلئسأ  ةمث 

38www.jadidpdf.com



ةصقلاو ةبرجتلا  لاؤسو  ًامومع  ةبرجتلا  لاؤس  ىلع  ةباجإلا 
نم ولخت  ال  ةلئسأ  كش  ىندأ  نود  نم  يهو  ًاصوصخ ،
ةياغ يف  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  يهو  فالتخاو ، ديقعتو  سابتلا 

ةصقلا ةفسلف  كاردإ  ىلإ  انيعس  ام  اذإ  ةروطخلاو  ةيمهألا 
يف اهروضح  ةوقو  يبعشلاو ، يسانجألاو  يخيراتلا  اهانعمب 

اهنوك قاطن  يف  اهتيمهأو  ساسألا ، اذه  ىلع  يّقلتلا  عمتجم 
ةيرظن يف  لفاح  خيرات  هل  هتيلوادت ، يف  ًابراض  ًايبعش  ًانف 

.ةيدقنلا ةيرظنلا  اهنمضبو  ةرصاعملا  ةيملاعلا  بدألا 
ةجتنملا ةصقلا  ةميق  ددحي  يذلا  وه  يّقلتلا  عمتجم  نإ 

نأل ةءارقو ، ءافتحاو  مامتها  عضوم  نوكت  نأ  ىلع  اهتردقو 
لوادتلا ةيلاعفل  ةقيقحلا  رابتخالا  ةقطنم  لّثمي  عمتجملا  اذه 

ىدم ررقتي  كلذ  ىلعو  ةصقلا ، اهب  عّتمتت  نأ  نكمي  يتلا 
يبدألا لقحلا  اذه  ىلإ  ءامتنالا  يف  اهتءافكو  اهتيحالص 
ةبتعلا وهف  ينفلا ، هخيرات  نم  ًاءزج  لّثمت  اهنوك  يعادبإلا 

نم ًةملاس  ةصقلا  رمت  نأ  نكمي  يتلا  ةمهملا  ةيئارجإلا 
.رمت وأ ال  اهروشوم 

دوزي يذلا  يرهوجلاو  ساسألا  ناديملا  يه  ةبرجتلا 
امّلكو هصصق ، ةعانصل  اهيلع  لغتشي  يتلا  ةداملاب  صاقلا 

ةيصخش يف  لاعفو  يوق  ساسم  ىلع  ةبرجتلا  هذه  تناك 
ةيناديملا هتربخو  ةيلاعفنالا  هتفطاعو  هتيتاذو  صاقلا 

نم ديزمب  ةصقلا  ّخض  ىلع  ًايباجيإ  كلذ  سكعنا  ةينهذلاو ،
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طاشنلاو ةيكرحلا  اهل  نمضت  يتلا  ةايحلا  ةرارحو  ةوق 
وحن ىلع  مهست  ةديدج  ليكشت  رصانع  تبستكاو  عانقإلاو ،

عم صقلا ، نف  هجاتحي  يذلا  يوفعلا  نفلاب  اهدفر  يف  ريبك 
نم ةيصصقلا  ةثداحلا  لقني  يذلا  يلييختلا  بعللا  ىلإ  هتجاح 

يكحلا ءاضف  ىلإ  ةيحلا ، ةبرجتلا  يف  ةيعقاولا  اهتيعجرم 
يف هنيناوقو ، يبدألا  سنجلا  تايضتقم  ىلع  مئاقلا  ينفلا 

ةصقلاب ًايسانجأ  فصوي  يبدأ  صن  زاجنإ  ىلإ  ليبسلا 
.ةريصقلا

ةقيمعلا ةقالعلا  ةعيبط  نم  ةبرجتلل  يبدألا  موهفملا  لّكشتي 
ىلع ةايحلا ، يف  ةيعقاولا  بتاكلا  ةبرجتو  بدألا  ملاع  نيب 

، ةبرجت نع  ريبعت   )) هّنأب بدألا  فصو  نكمي  يذلا  وحنلا 
(( ساسحإ وأ  ثداح  وأ  ركف  نم  ناسنإلل  ضرعي  ام  يهو 

ةبرجتك ركفلا  ةطاسوب  انه  ةبرجتلا  موهفم  لّكشتي  ذإ  ، [15]

، ةينهذ ةبرجت  قلخل  اهّفظوتو  ةقباسلا  ةفرعملا  نزتخت  ةيركف 
بتاكلل ةيدرسلا ) ةروصملا   ) ألمي يذلا  ثداحلا  قايس  يفو 

، اهتدالوو ةيصصقلا  ةثداحلا  قلخ  يف  دعاسي  يئرم  دهشمب 
ةيئرملا ةثداحلا  ىلع  لغتشي  يذلا  ساسحإلا  قايس  يفو 

ةيبدأ ةبرجت  اهنم  عنصيل  ةهباشم ، ىرخأ  ثداوحب  اهجوازيو 
.ةبوتكم ةصق  ىلإ  لوحتلل  ةلباق 

ةبرجتلا قيقحت  يف  مهست  يتلا  ةيساسألا  رصانعلا  نإ 
ثداحلاو ركفلاب  انه  تلّثمت  دقو  ةيدرسلا ، اهتيؤر  جاضنإو 
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، درسلاو يكحلل  يرطفلا  دادعتسالاو  ةربخلاو  ساسحإلاو 
لييختلا ةقطنم  طسوتي  وهو  ليكشتلا  ربتخم  يف  ةعمتجم  لمعت 
لوحتت نأ  ثبلت  ام  يتلا  يبدألا ، اهلكش  يف  ةبرجتلا  عنصتل 
ةيباتكلا ةربخلاو  تاناقتلاو  تايلآلا  ىدصتت  نيح  صن  ىلإ 
ةضورعم ةبوتكم  ةصق  ىلإ  اهليوحت  لجأ  نم  صاقلا  ىدل 

ةءافكب قّلعتي  مهم  لاؤس  ردابتي  انه  نم  .يقلتلاو  ةءارقلل 
ةبرجت حبصتل  عقاولا  ملاع  يف  ةيناسنإلا  ةيويحلا  ةبرجتلا 

نأل حلاص  ءيش  ّلك  (( ـ ف صن ، ىلإ  دعب  اميف  لوحتت  ةيبدأ 
اهسحي ةبرجتك  فلؤملا  هلوانتي  نأ  طرشب  بدألل  ةدام  نوكي 
ةجردلاب يناقت  طرش  وه  طرشلا  اذهو  ، [16] (( اهتاذ لجأل 

نأل ًايرظن  حلصت  عقاولا  نم  ةاقتسملا  ةداملا  نأل  ساسألا 
قّلعتي ةيحالصلا  هذهب  قحلملا  طرشلا  نكل  بدأ ، ىلإ  لوحتت 
ةيؤرلا لّثمت  اهعسوب  نوكي  ةيبدأ ، ةبرجت  ىلإ  ةداملا  لوحتب 

.ًايبدأ ًاصن  حبصتل  ةئيهملا  ةداملاب  اهتقالعو  ةيبدألا 
ةركف ىلع  اهتاذ )) لجأل  اهسحي  ةبرجتك   )) ةرابع يوطنت 
رولبتت يذلا  لّكشتلا  رهوج  يف  لّخدتت  ةمساح ، ةيرؤب 

ةروريصلاو لوحتلل  ةلباق  ةقيرطب  هئاضف  نم  ةبرجتلا 
نع هيف  لصفنت  يذلا  وحنلا  ىلع  لّكشتلاو ، رهظمتلاو 
ىلع لغتشتو  اهتاذ  لوح  روحمتتو  يعقاولا  اهعمتجم 
هذه ىلع  بتاكلا  فرط  نم  اهب  ساسحإلا  يرجيو  اهتانكمم ،
صن ىلإ  لوحتت  نأ  لبق  هايارم  يف  رهظمتت  يتلا  ةروصلا 
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.يقلتلل لباق  بوتكم 
ًاقاصتلا قصتلي  داكي  ةبرجتلا  موهفم  نإف  ساسألا  اذه  ىلع 

يف عاش  يذلا  روعشلا ، وأ  ساسحإلا  موهفمب  ًايرهوجو  ًاقيمع 
نيب ةديطولا  ةقالعلا  طرفل  ةميدقلا ، ةيدقنلا  سرادملا  تايبدأ 
ندل نم  اهب  روعشلاو  ساسحإلاو  عقاولا  نم  ةلوقنملا  ةداملا 
ىلع اهعم ، ًايوربخو  ًايسحو  ًايروعش  لخادتي  ثيحب  صاقلا ،
ّطحم تسيل  ةيداع  ةيعقاو  ةبرجت  نم  اهلوحي  يذلا  وحنلا 

يف ةيعون  ةيبدأ  ةبرجت  ىلإ  ةايحلا ، يف  يعون  دصرو  مامتها 
دصرلا ةيلباق  نحشو  مامتهالا  ةراثإ  اهعسوب  نوكي  لايخملا 

رصاعملا دقانلا  لوقي  ددصلا  اذه  يفو  .فشكلا  لجأ  نم 
ةظفل انلدبتسا  اذإ  عوضوملا : اذه  ىلإ  ًاريشم   )) زدراشتر
ةظفلب يوتسلوت  رصع  يف  تعاش  يتلا  روعشلا  وأ  ساسحإلا 
لباقت هيأر  يف  ةبرجتلاف  ةبرجتلا ، ةظفل  يه  ًالولدم  ّقدأو  معأ 

،[17] (( ًالولدم ّقدأو  معأ  اهنكل   « روعش ًالبق « هيلع  قلطأ  ام 
امهدعب ساسحإلاو  روعشلا  يموهفم  نم  ذخأت  اهّنإ  ذإ 

اهنكل ةيدرسلا ، ةباتكلل  مزاللا  يلاعفنالاو  يسحلاو  يفطاعلا 
دعبأو عسوأ  تاقاسمو  تاراسم  ىلع  هسفن  قايسلا  يف  حتفنت 
لخاد صوصخملا ، يعونلا  يويؤرلا  اهئاضف  ليكشت  يف 

يف شهدمو  رّثؤم  يبدأ  رثأ  ىلإ  لوحتلل  لباق  رخآ  عضو 
.يّقلتلاو ةءارقلا  ةحاس 

روعشلا روضحب  يفتكت  ال  ةبرجتلا  نإف  ىنعملا  اذهب 

42www.jadidpdf.com



لب يدرسلا ، صنلل  نيساسأ  نينوكم  امهفصوب  ةفطاعلاو 
ىلع رفاوتت  ىرخأ  رصانع  ىلع  كلذ  نع  ًالضف  لمتشت 

اهانعمب ةبرجتلاف  اهموهفم ، ةرولب  لجأ  نم  اهسفن  ةيمهألا 
روصلاو رعاشملا  لمشت   )) ساسألا اذه  ىلع  ماعلا 

ةيلقعلا انتالاح  ىلع  أرطي  ام  اهيلإ  فاضي  دقو  فطاوعلاو ،
يموهفملا دعبلا  عستي  ثيحب  ، [18] (( ةيعاو ال  تاروطت  نم 

تاذ ةينفلاو  ةيعوضوملا  بناوجلا  نم  ةكبشب  طيحيل  ةبرجتلل 
يف دب  الو  .هتاناقت  ةءافكو  هيعوو  صاقلا  ةيساسحب  ةلصلا 
نأب كردن  نأ  ةبرجتلل  قيمعو  حضاو  موهفم  ةرولب  قايس 

ةبرجتلا امأ  درف ، ّلك  ىلع  قبطنت  ىنعملا  اذهب  ةبرجتلا  ))
زدراشتر يأر  يف  تسيلف  نانفلاو ، رعاشلا  ةبرجت  ةيلامجلا ،

ةعفرب اهنع  زاتمت  ةيداعلا ، ةبرجتلل  ًاروطت  ّالإ  نيرخآ  داّقنو 
،[19] (( نيرخآلا ىلإ  لاقتنالا  ةلباق  اهنوكبو  اهبيكرتو  اهميظنت 

اهيف كرتشي  يتلا  ةيداعلا  ةبرجتلا  نيب  قرفي  يذلا  وحنلا  ىلع 
اهب صتخي  يتلا  ةيعونلا  ةيلامجلا  ةبرجتلاو  دارفألا ، ّلك 

مهتفاقثو مهتبهوم  عم  مءالتي  وحن  ىلع  ءابدألاو  نونانفلا 
.ءايشألاو ملاعلل  مهتيؤرو 

ىلع ًاروف  اهليحي  ةيلامجلا )) (( ـ ب ةبرجتلا  فصو  نإ 
ةلص تاذ  ةبرجت  اهنوك  نم  هيف  جرخت  قّالخ  يعادبإ  خانم 
يف ضهنت  يتلا  ةينفلا  ةبرجتلا  قايس  يف  جردنتو  عقاولاب ،
اذه يف  ىّلحتت  ذإ  لييختلا ، ءاضف  ىلع  اهتيؤر  ليكشت 
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باستكال اهلهؤت  يتلا  ةينفلا  تافصلا  نم  ةلسلسب  رامضملا 
اهرهوج ةيلامجلا  ةبرجتلا  دمتستو  .ةزيمملا  ةيلامجلا  ةفصلا 

قامعأ نم  يئاضفلاو  يويؤرلاو  يحالطصالاو  يموهفملا 
ةلسلس اهيلع  يرجُت  اهنكل  عقاولا ، يف  ةحاتملا  ةيداعلا  ةبرجتلا 

ام يه  ةديدج ، صئاصخو  تافص  اهيف  بستكت  ةينف  تاليوحت 
تافص امأ  ، )) ةينفلا تافصلاب  ًايناقت -  داقنلا -  هفصو 

ةيفطاعلاو ةيركفلا  رصانعلا  ةعومجم  ينعأ   ) ةينفلا ةبرجتلا 
ملاعلاف اهعاستاو ، اهقمع  ًالوأ : يهف  ينفلا ) جاتنإلل  ةحلاصلا 
هكردي ام ال  ءايشألا  نيب  تالصلا  نم  كردي  امهالك  نانفلاو 
رايتخاو يضاملا  ءايحإ  ىلع  هتردقب  زاتمي  امك  هاوس ،

لجرم يف  كلذ  ّلك  جاردإو  ، [20] (( ءايحإلاب ةريدجلا  براجتلا 
ةينفلاو ةيعقاولا  تافصلا  ضوخت  ثيح  ةيلامجلا  ةبرجتلا 

هجذومنب يعادبإلا  صنلا  جاتنإ  ىلإ  دوقي  ًابصخ  ًاضاخم 
.يباتكلا

يف ةدحاولا  ةثداحلا  ةبرجتلاب  دوصقملا  سيل  هنأ  امك 
اميف لخادتت  يتلا  ثداوحلا  ةعومجم  لب  يلالقتسالا ، اهعضو 
دنع ترركت  اذإ  (( ـ ف ريزغ ، وحن  ىلع  ىهامتتو  اهنيب 

ةثيدحلاب ةميدقلا  ةبرجتلا  راثآ  طلتخت  ةهباشتم  براجت  نانفلا 
ةيليكشتلا هتميق  فعاضتتو  ، [21] (( ينفلا جاتنإلا  زفاح  ىوقيو 

، ةيلامجلا اهتاجرد  ىصقأ  ىلإ  ةبرجتلاب  لوصولا  لجأ  نم 
يف يصنلا  نينبتلاو  نيوكتلا  ةلحرم  ىلإ  لاقتنالل  لهأتت  ثيحب 
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.ةباتكلا لقح 
نأ اهل  نكمي  ال  يناسنإلا  يفسلفلا  اهروظنم  يف  ةبرجتلا 
يف ةريغص  ةبرجت  اهلاوحأ  ّلك  يف  يهف  دح ، دنع  فقوتت 

، اهنم ربكأ  ةقلح  ىلإ  يمتنت  ربكألا  ةقلحلا  هذهو  ربكأ ، ةقلح 
ىربك ةبرجت  ةنياعم  ىلإ  رمألا  ةمتاخ  يف  لصن  ىتح  اذكهو 

ىلع ةباجإلا  اهعسوب  نوكي  ذإ  ءاعمج ، ةيناسنإلا  ةبرجت  يه 
.ةايحلاو ناسنإلا  لاؤس 

فشكلا لئاسو  نم  ةيلامجو  ةيعون  ةليسو  ةريصقلا  ةصقلا 
ةبصخلا ةريغصلا  براجتلا  نم  ىربكلا ، ةبرجتلا  هذه  نع 

، نامزو ناكم  ّلك  يف  ةصقلا  باتك  اهمدقي  يتلا  ةفّثكملاو 
هذه ةيصوصخ  يف  يلامجلا  يدقنلا  رفحلا  ةعيبط  نمو 

لصوتلا انعسوب  ةيزمرلاو ، ةيئايميسلاو  ةيريبعتلا  صصقلا 
، صصقلا ناديم  سيل   )) ذإ ةيناسنإلا ، ةبرجت  نع  فشكلا  ىلإ 

يهو ، [22] (( اهّلك ةيرشبلا  ةبرجتلا  ّالإ  رمألا ، ةقيقح  يف 
فّلؤت تاياكحو  صصقو  ةيصصق  براجت  ىلع  عزوتت 

ةيركفلاو ةيحورلاو  ةيلامجلا  ناسنإلا  ةبرجت  اهعومجمب 
.ةايحلا يف  ةيفسلفلاو 

دجنس لاجملا  اذه  يف  هسفن  صاقلا  يأرب  انسنأتسا  ام  اذإو 
ليلحت يف  ةيملع  ةيرظن  ةيواز  نم  ةلأسملا  ىلإ  رظني  هنأ 

ةيناسنإلا هتبرجت  ىلع  ليحي  ةياهنلا  يف  هّنكل  عادبإلا ، رداصم 
ةباتكلا ةبرجتل  يزكرملا  لومملا  اهفصوب  ةيصخشلا 
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ةسيئرلا رداصملا  نأ  بسحأ  : )) لوقي ذإ  هدنع ، ةيصصقلا 
: ةثالث صوصخلا  هجو  ىلع  يبدألا  لمعلاو  ًامومع  نفلل 
، عجارملا هذه  نم  ةطلخ  وهف  لايخلاو ، ةبرجتلاو ، ةفرعملا ،

ثيح نم  رخآ  ىلإ  عدبم  نم  فلتخت  ةطلخلا  هذه  نكلو 
، هريغ نم  رثكأ  ةثالثلا  رداصملا  هذه  دحأ  ىلع  اهدامتعا 

ريداقمب رداصملا  هذه  نم  حتمي  يذلا  وه  ديجلا  بتاكلاو 
، هبلقو ئراقلا  بلب  ذخأت  ةيرحس  ةطلخ  هتطلخ  نم  لعجت 

لكشب يملاعلا  يدرسلا  بدألا  ىلع  يعالطا  نم  مغرلا  ىلعو 
ةيصخشلا يتبرجت  نم  بتكأ  ام  دمتسا  نأ  لضفأ  انأف  ماع ،

ةرارحو ةاناعملا  جهوب  يفورح  ظفتحتل  ةيلخادلا  يسيساحأو 
.[23] (( قدصلا

ةرشابم ريغ  ةجيتن  يه  كلذ  عم  ةيصخشلا  ةبرجتلا  نإ  ذإ 
ةبرجتو يعولا  ةبرجتو  لايخلا  ةبرجتو  ةفرعملا  ةبرجتل 
ةباتكلا يف  رداصملا  هذه  نماضت  نأل  ةفاقثلا ، ةبرجتو  ةربخلا 

.ةدحاو ةطلس  تحتو  دحاو  قسن  يف  لمعت  ةيصصقلا 
يصصق صن  ىلإ  اهلاقتنا  قايس  يف  ةبرجتلا  لوحتت 

ىلإ ميقو  راكفأو  ىؤرو  رعاشمو  سيساحأ  ةكبش  نم  بوتكم 
صن ىلإ  اهلوحتل  ةكبشلا  هذه  لبقتست  يهو  ةغللا  هذهو  ةغل ،

هيف موقت  يذلا  وحنلا  ىلع  اهفارعأو ، اهدعاوقو  اهنيناوق  اهل 
يمالعلا اهقطنمل  هذه  ةفيثكلا  تاقالعلا  ةكبش  عاضخإب 

ةقطنم يف  ةديدع  تالوحت  كلذ  ىلع  ًءانب  ثدحتو  يئايميسلا ،
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لخادتلا اذه  باعيتسا  لجأ  نم  ةغللا  ةقطنمو  ةبرجتلا 
.عارصلاو جزامتلاو 

صنلا ىلإ  ةبرجتلا  ةيساسح  لمحت  ةغل  دوجو  نود  نمف 
ءاضف يف  قّلعملا  روصتلا  ةنيهر  ةبرجتلا  ىقبت  بوتكملا 
فّقوتت زيمم ال  يناسنإ  عباط  تاذ  ةغللاو  ةدرجملا ، ةركاذلا 

اذهبو هساسأ ، يه  امنإو  ، )) بسح ىنعملا  جاتنإ  دودح  دنع 
يتلا ةيناسنإلا  ةغللا  ةطاسوب  ّالإ  ّلدت  ءايشألا ال  نإف  رابتعالا 
يناعم امأ  لاثملاو ، جذومنلا  وه  اهانعمو  ىنعملاب ، اندمت 

بارتقالا ىلإ  يمرت  يناعم  نوكت  نأ  ودعت  ال  يهف  ءايشألا 
نأ كلذ  ينعيو  ةغللا ، اهرفوت  يتلا  ةيجذومنلا  يناعملا  نم 

يناعملا نوكتت  ذإ ال  هرهوج ، يف  يناسل  عيطقت  ملاعلل  انعيطقت 
يأ نإف  هيلعو  دنسلاو ، قلطنملا  يه  ذإ  ةغل ، كانه  نكت  مل  ام 
نأل لوألا  ّلادلا  قسنلا  ىلع  ةلاحإلاب  ّالإ  ًالاد  ريصي  ءيش ال 

.[24] (( يظفللا قسنلل  ةآرم  ىوس  سيل  ءيشلا 
ىلإ ةمالعلاو  ةبرجتلا  نيب  ةقالعلا  انه  تراب  نالور  ديعي  ذإ 

، لوأ ًاقسن  هفصوب  هزواجت  وأ  هلافغإ  نكمي  يناسل ال  ساسأ 
نيب ةيلصألا  ةقالعلا  بيترت  يف  انه  قسنلا  مهسي  نأ  لجأ  نم 

تايلآلاب اهدوزيو  ةيصنلا ، ةمالعلا  دودحو  ةبرجتلا  دودح 
يتلا ةيئايميسلا ، ةروريصلاو  نينبتلاو  نوكتلل  ةمزاللا 
دودح يف  يدعاقلا  يناسللا  ماظنلا  نم  لاقتنالا  يف  اهدعاست 
قسنلا يف  يلصاوتلا  يمالعلا  ماظنلا  ىلإ  لوألا ، قسنلا 
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ىلإ ةيناسللا  دودحلا  نم  يلوحتلا )  ) وحنلا اذه  ىلعو  .يناثلا 
ةيقيقحلا ةينيعلا  ةلالدلا  نأ   )) تراب ىري  ةيئايميسلا  دودحلا 
يئايميسلا قسنلا   ) لوألا ماظنلا  ىوتسم  دنع  ةمالعلا  يه 

لوحتت نيح  دلوتيف  يلالدلا  لالظلا  وأ  ءاحيإلا  امأ  لوألا ،)
ىوتسملا يف  ضحم  لاود  ىلإ  لوألا  ىوتسملا  نم  تامالع 
اهليلادمب دحوتت  نيح  اهنع ، مجني  ليلادم  ىلإ  ريشتف  يناثلا ،

بدألا يف  هدجن  يذلا  وه  ديدجلا  ماظنلا  اذهو  ةديدج ، تالالد 
.[25] (( يلامجلا عادبإلاو 

ضحم تامالع  ىلإ  تامالعلا  لوحي  يذلا  ديدجلا  ماظنلا 
يذلا يمالعلا  يئايميسلا  ماظنلا  وه  يناثلا  ىوتسملا  يف 
ةداملا جاتنإ  يف  مهسيو  ةديدجلا ، اهليلادمب  ةبرجتلا  نمضتي 

ثيح ةيصنلا ) ةينبلا  دودح  لخاد   ) يلامجلا اهروظنمب  ةيبدألا 
لب هب ، صنلا  دشحو  هثعبو  ىنعملا  ةراثإ  ةبتع  دنع  فقوتت  ال 

ىرخأ ةيلامج  صرف  قلخ  يف  يناديملا  يلعفلا  ماهسإلا 
ةبرجتلا نيب  ةيلاثم  ةقالع  زاجنإل  ةيعيبط  ةجيتن  يه  ةفاضم 

.ةمالعلاو
تامالع ىلإ  لوحتت  يتلا  يه  ةبرجتلا  نأ  جتنتسن  انه  نم 
يناسللا ىوتسملا  يف  اهرورم  دعب  يناثلا  ىوتسملا  يف 

وهو ديدجلا ، اهماظن  ساسألا  اذه  ىلع  بستكتو  لوألا ،
يّقلتلاو ةءارقلا  ةقطنم  يف  كرحتي  يذلا  يلصاوتلا  ماظنلا 

ةباثم نم  ًاقالطنا  ليوأتلاو ، ريسفتلاو  ليلحتلل  عضخي  ثيح 
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ماظنلا يناثلا ، ماظنلا  ىلإ  ًالوصوو  لوألا  هماظن  يف  قسنلا 
ىلع ليحت  يهو  ةيلامجلا  ةداملا  هيف  نمكت  يذلا  ءورقملا 

.ًاعم ةغللاو  ةبرجتلا 
يف ةيدرسلا  ةيلعافلا  رهوج  يه  ةيصصقلا  ةفصلا  نإ 

فـ صنلا ، ةقطنم  ىلإ  بهاذلا  يصصقلا  ليكشتلا 
طامنأ ىلع  لمتشت  ةغللاك  ينمض  ىوتسم  ةيصصقلا  ))

دّلوت يتلا  يهو  ددعلا ، ةدودحمو  ةراق  ةطيسب  لكايهو  لاكشأو 
ةعونتملا ةيصصقلا  صوصنلا  نم  دودحملا  ريغ  ددعلا 

تسيل كلذ  دنع  ةيصصقلا  صوصنلا  هذهو  ، [26] (( ةبعشتملاو
ةيوغللا رصانعلا  ّلك   )) يهامتو لخادتو  عمج  لصاح  ىوس 

راطإ يف  كلذو  ةيصصقلا ، ةينبلا  مدخت  صنلا  يف  ةمجسنملا 
ًالكش ًاجودزم  سيل  صنلاف  .هتئزجت  نكمي  لماكتم ال  كسامتم 
لكش ىلإ  هلصف  نكمي  [27] ال  (( كسامتم ّلك  وه  لب  ًانومضمو 

، هتبراقم ىلع  ميدقلا  يدقنلا  سردلا  فراعت  امك  نومضمو 
ققحت طورش  زربأ  وه  يصنلا  كسامتلا  طرش  نأل  كلذو 

اذه ىلع  هتنياعم  نكميو  صصقلا ، يف  يدرسلا  ليكشتلا 
.يليكشتلاو يريبعتلا  ىنعملاب  ةبرجت  هفصوب  وحنلا 

ىلإ ةقسنمو  ةينآ  ةفصب  دنتسي  ةصقلا  ليلحت   )) نإف اذل 
هتقالع يف  صنلل  ةنوكملا   [28] (( باطخلا رهاظم  عيمج  ليلحت 
رهوج نع  ليلحتلا  اذه  راطإ  يف  ثحبي  وهو  يقلتملاب ،

نإ  )) ذإ ةيئايميسلاو ، ةيلامجلاو  ةينفلا  هتيصوصخو  ىنعملا 
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(( ةيمالعلا تامامتهال  سيئرلا  روحملا  لّثمت  ىنعملا  ةلأسم 
طابنتسا ىلإ  لاجم  ال  (( ـ ةيؤرلا ف هذه  ساسأ  ىلعو  ، [29]

وهو ةيصنلا ، تادحولا  طبرو  نيمضتب  ّالإ  صنلا  نم  ىنعملا 
بلص يف  اهباعيتسال  تادحولا  رغصأ  نم  قلطني  راسم 

وأ يبدأ  رثأ  وأ  صن   ) راطإ عسوأ  غلبي  نأ  ىلإ  عسوأ  تادحو 
نم عون  ىلإ  دوقي  يذلا  وحنلا  ىلع  ، [30] ((( ..راثآ ةعومجم 

يصصقلا صنلا  تاقبط  يف  ةصحافلا  ةيبوكسركيملا  ةءارقلا 
، اهلالظو اهاياوزو  اهزايحأو  اهنيدايمو  اهموختو  هتيصصق ) )

صنلا ءازجأ  نيب  يصنلا  كسامتلا  ةدحول  ماعلا  ءاضفلا  لخاد 
ىلإ ّلكلا  نم  قلطنت  يتلا  هتارهظمتو ، هصئاصخو  هغاسنأو 

.ّلكلا ىلإ  ءزجلا  نمو  ءزجلا 
كارحلل ةبيجتسملا  ةيئايميسلا  تاءاضف  رهظمتت  انه  نم 

هاجتاب لمعتو  ةبرجتلا ، ةينطاب  يف  نماكلا  يصصقلا  يدرسلا 
بسحب رارمتساب  ةلوحتم  ةيليكشت  ةروريص  يف  ىنعملا  جاتنإ 

ىلع متهت  ةيمالعلاف  اهتاويح ، بصخو  اهقمعو  ةبرجتلا  ةوق 
هتيكرحبو ىنعملل  ةدّلوملا  فورظلاب   )) ساسألا اذه 

وه لب  ًاتباث  ىطعم  سيل  ىنعملاف  صنلا ، يف  هتروريصو 
كلذلو .يصصقلا  صنلا  ةموميد  نيهر  وه  ذإ  ريغتلل  لباق 
رييغتلل درجم  لكشك  ةيصصقلا  مزالت  نأ  ةيمالعلل  دب  ناك ال 

روطت هدرم  تالالدلا  ليوحتف  .صوصنلا  يف  لصاحلا 
تاريغتلاو ام ، يناكم  ينمز  راطإ  يف  ثادحألاو  ةياكحلا 
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ينمزلا دادتمالا  اذه  ءارج  نم  ميقلا  مّلس  ىلع  ةئراطلا 
يف ةبرجتلل  لماك  ليثمت  لصحي  ثيحب  ، [31] (( يفئاظولاو
هذه كيكفت  نم  يمالعلا  ءارجإلا  ريغل  نكمي  الو  صنلا  دودح 

.صنلا ةيصوصن  لخاد  ةبرجتلا  تاقبط  نيب  ةيقئالعلا  ةطلسلا 
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يئايميسلا دقنلا  ةيجهنم  يف 
ةيؤرلا ىوتسم  ىلع  ًامومع  يدقنلا  جهنملا  اياضق  ّلتحت 
رثكألا َةحاسملا  روضحلاو ، ةيلاعفلاو  ءارجإلاو  روصتلاو 

ةيفرعملا ةنودملا  لخاد  قيبطتلاو  ريظنتلاو  ريكفتلا  يف  ًابصخ 
يف ةيبدألا  ةيرظنلا  ىلع  ًةرورض  سكعنا  ام  وهو  ةثيدحلا ،
ىلإ ًالوصو  عونتلاو ، ددعتلا  يديعص  ىلع  ةيدقنلا  اهتاءارجإ 
ددعت ناك  اذإف  .اهتاقايس  نم  نيعم  قايس  يف  ةيدقنلا  ةيرظنلا 

يناسنإلا لقعلا  بصخ  ىلع  ًايح  ًاليلد  ةيدقنلا  جهانملا 
تاعانقلاو لسكلاو  تابثلاو  ةينوكسلا  هضفرو  هتيلعافو 

حاتفناو ددمت  ىلع  ليلد  هسفن  تقولا  يف  هّنإف  ةيئاهنلا ،
امو جهانملا ، كلت  هيف  لغتشت  يذلا  يبدألا  لقحلا  بصخو 
امو ةريثمو ، ةيرغمو  ةديدج  تارمث  نم  هضرأ  يف  علطت 

ءازإب ةجاحلا  حبصتف  ثيدحتو ، ددجت  نم  عاونألا  ىلع  يرجي 
ليلحتلاو فصولاو  صحفلا  يف  ةديدج  تاودأ  ىلإ  كلذ 

يهو ، [32] اهسفن ةيدقنلا  ةباتكلا  ةايحل  اهنم  دب  ال  ةرورض 
ةءارق لثمأ  ىلإ  ًالوصو  ةيؤرلا  ةيلومشو  جهنملا  ةوقب  نيعتست 

رح قاطنتسا  لضفأو  رثكأو  ةيعادبإلا ، صوصنلل  ةنكمم 
ةيدقنلا تاودألا  ةيكرح  قايس  يف  ةيبدألا  رهاوظلل  يلامجو 

.ليوأتلاو ريسفتلاو  ليلحتلا  يف 
يف ةيئايميسلا  ةيجهنملا  نأ  كاردإ  نم  قايسلا  اذه  يف  دب  ال 
الو ناسنإلا ، مهف  يف  لكشلا ، نم  قلطنت   )) ةيفسلفلا اهتيؤر 
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يذلا وحنلا  ىلع  ، [33] (( دوجولا فصو  نم  رثكأ  ىلإ  حمطت 
هلغشو هكارحو  مهفلا  اذه  ةيويح  نع  فشكلا  اهعسوب  نوكي 

يتلا ةيمالعلا  هتيلاعف  فصو  مث  نمو  لكشلا ، نايك  لخاد 
يدوجولا نايكلا  ةطاسوب  هانعم  جتنتو  كلذ  ةيساسح  روصت 

يلالدلا ماظنلا  غوص  وحن  هجوتلا  ةفسلف  قايس  يفو  ناسنإلل ،
قامعأ لخاد  دوجولا  اذهل  ةنوكملا  ىؤرلاو  ءايشألا  يف 

.اهتاليكشت مظنو  لاودلا 
ةساردب صوصخلا  اذه  يف  يئايميسلا  دقنلا  ةيجهنم  متهت 

،[34] صنلا ةقطنمب  ةصاخلا  ريبعتلا  لئاسوو  بدألا  لوقح 
دوجولا فيصوت  ىلع  لمعي  ، [35] ًايبدأ ًايفرعم  ًالقح  هفصوب 

صوصنلا يف  لاودلا  ةكرح  ربع  ناسنإلا  مهف  ضرغل 
اهتايبولسأو ريبعتلا  لئاسو  ةردق  نع  فشكلاو  رهاوظلاو ،

ىلع لّثمتلاو ، كاردإلاو  مهفلا  يف  خانملا  اذه  ىلإ  لصوتلل 
.صوصنلا ىلع  يجهنملا  لعفلا  ىودج  رربي  يذلا  وحنلا 

صنلا دودح  دنع  فّقوتت  يئايميسلا ال  دقنلا  ةيجهنم  نإف  اذل 
امك اهسفن -  ىلع  ةقلغملاو  اهتاذب  ةيفتكملا  ةيوينبلا  هتايلآب 

جذومن ىلع  حتفنت  لب  تراب ،-  نالور  يوينبلا  دقانلا  ىري 
يف هدودح  دادتماو  يّقلتملاب ، لعافلا  هلاصتا  يف  باطخلا 

اهقايس يف  ةيصنلا  ةيؤرلل  لّكشملا  ماعلا  يفاقثلا  ءاضفلا  قايس 
صنلل ةيئايميسلا  تاساردلا  نإ   )) ذإ يليثمتلاو ، يلامجلا 

يف ةيبدألا  ةمالعلا  مهف  ىلع  ديدشلا  اهصرحب  زيمتت  يبدألا 
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ةيفاقثلا تالاجملاو  يبدألا  صنلا  نيب  ةيلدجلا  ةقالعلا  ىوتسم 
فيثك طسو  لخاد  ناسنإلا  مهف  ىّلجتي  ثيحب  ، [36] (( ىرخألا
لخادتت يهو  ةماعلا ، ةيفاقثلا  ةيساسحلا  نم  قيمعو  يرثو 
لدجلا اذه  فّلؤتل  ةيصنلا  ةيساسحلا  عم  ثياحتتو  ىهامتتو 

.ىنعملا جاتنإ  ىلإ  دوقي  يذلا  يفرعملا 
يفو يئايميسلا -  دقنلا  ةيجهنم  صئاصخ  زربأ  نم  ّلعل 
ًاكيرش هفصوب  ئراقلاب  مامتهالا  وه  باطخلا -  موهفم  ءوض 

يئايميسلا جهنملا  نإ   )) ذإ ةيجهنملا ، ةيلاعفلا  هذه  يف  ًايزكرم 
ئراق يئايميسلا  ئراقلاف  دقانلا ، / ئراقلل ًاسيئر  ًارود  يطعي 

يف اهاقلتي  يتلا  زومرلا  ريسفت  ىلع  ةردقلا  هل  زيمتمو ، يعون 
اهاقلتي يتلا  زومرلا  كفي  هّنأ  يأ  اهبستكا ، يتلا  زومرلا  ءوض 

نأ ًاطرش  سيلو  هنهذ ، يف  اهكلمي  يتلا  زومرلا  ةطاسوب 
عنصي نأ  هيلع  لب  ، [37] (( بتاكلا زومرل  ًاقباطم  هليلحت  نوكي 
رهوجل ةيح  قاطنتسا  ةيلاعف  ةطاسوب  هب  ةصاخلا  هزومر 

يف ذخأت  ال  ةيليوأت ، ةبراقم  صنلا  براقي  وهو  ةيئارقلا  هتفاقث 
دودح لخاد  بتاكلا  ةيدصقم  هيف  ىّلجتت  نأ  نكمي  ام  نابسحلا 

.يئايميسلا هرهوج  يفو  صنلا 
نيدهتجم ءارق  انفصوب  يعادبإلا  لمعلل  ىدصتن  نيح  اننأل 

لماعتن يتلا  ةيفيكلل  بيجتست  انتءارق  ةعيبط  نإف  نييدصقمو ،
انتاداعو نحن  انتبرجت  نم  ًاقالطنا  دوجولا  ةرارح  عم  اهيف 
انزومر عبطت  يتلا  تانيمضتلاو  انتايساسحو  انعابطو 
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انيلع ليحت  ةروصب  ىّلجتت  يهو  ، [38] قامعألا يف  ةنزتخملا 
لوقلا اننكمي  انه  نمو  .ةفراعلاو  ةئراقلا  انتيصخش  اهب  مدقتو 

عم قيمعو  رح  وحن  ىلع  لعافتت  يئايميسلا  دقنلا  ةيجهنم  نإ 
هاري ام  ىلع  قيدصتلا  ربع  يقلتلاو ، ةءارقلا  جهانم 

نع ةرابع  وه  يجهنملا  ءارجإلا  نإ  ثيح  نم  نويئايميسلا 
ىلإ يهتني  ، [39] ءورقملا صاوخ  عم  يعون  يفرعم  لعافت 

ةيعيبط ةجيتن  يه  ةيلاع ، ةيناسنإ  ةميق  تاذ  ةيئارق  ةليصح 
بصخلاو ةهج ، نم  ئراقلا  ةفاقث  نيب  يفرعملا  لدجلا  ةوقل 

.ىرخأ ةهج  نم  صنلل  يعادبإلاو  يلامجلاو  ينفلا 
وحن ىلع  انه  هفصن  نأ  انه  اننكمي  يذلا  يجهنملا  ئراقلا 

هتيلاعف لقح  يف  لغتشي  يئايميسلا ) ئراقلا  ( ـ صوصخم ب
،[40] اهايإ هتءارق  قايس  يف  ةبرجتلا  ميوقت  ىلع  ةيئارقلا 

ةلوقملاو ةقيمعلا  ةيؤرلا  كاردإ  ىلإ  كلذ  ةطاسوب  لصيو 
ىلع رهاوظلا ، اهحرتقتو  صوصنلا  اهبّكنتت  يتلا  ةريبكلا 
يلاع ًاكاردإو  ةميقلاو  ىوتسملا  يلاع  ًامهف  جتني  يذلا  وحنلا 

.ةيناسنإلا هاودجو  هتيؤرو  باطخلا  ةيصوصخل  روضحلا 
ةيجهنمل ةعساولاو  ةقيمعلا  ةيجهنملا  ةيؤرلا  هذه  ىلإ  ًادانتسا 

ةغللاو بدألا  ةسارد  ىلع  رصتقت  ال  اهنإف  يئايميسلا ، دقنلا 
ةطشنألا فونص  ّلك  قايسلا  اذه  يف  لمشت  لب  بسحف ،

لّثمت اهعسوب  نوكي  يتلا  ، [41] ةيناسنإلا ريغو  ةيناسنإلا 
بيجت ثيحب  ناسنإلاو  نوكلاو  ةعيبطلا  يف  ةيمالعلا  ةكرحلا 
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.ىربكلا اهتلئسأ  ىلع 
يئارجإلا يدقنلا  اهطاشن  يف  يئايميسلا  جهنملا  تايلآ  لمعت 
تالولدملا هانكتسال  صنلا  يف  لاودلا  ةكرح  ةعباتم  ىلع  ))

رثألاو صنلا  يف  اهتيلعافو  ةمالعلا  ةميق  ىلإ  لوصولاو 
ميوقت ىلإ  كلذ  نم  صلختو  ، [42] (( هيف ثدحت  يذلا  يلالدلا 
ةميقلا جتنت  نأ  اهنكمي  يتلا  صنلل  ةيلخادلا  ةكرحلا  فصوو 
ريثأتلاو مهفلا  ءاضف  ىلإ  كلذ  دعب  دوقتو  ىنعملا ، ةيلاكشإو 

يف ةنماكلا  تايلامجلا  ّلكب  لصوتلاو  ةعتملاو  كاردإلاو 
.صنلا رهوج 

جهنملا ءوض  ىلع  باطخلا  يف  يدقنلا  لعفلا  دسجتي 
: نييوتسم نيب  ةقرفتلا  لالخ  نم   )) يئايميسلا

بلاقلا يف  لثمتيو   ) ةيصنلا ةرهاظتلا  ىوتسم  -   1
(. يوغللا

لالخ نم   ) صنلل يئايميسلا  ميظنتلا  ىوتسم  -   2
اذه روحمتيو  ةعساو ،) ةيمالع  ةموظنم  صنلا  دع 

ةينبلا  ) ةرهاظلا صنلا  ةينب  لالخ  نم  ىوتسملا 
ناذهو ، [43] ((( ةقيمعلا ةينبلا   ) ةنطابلا هتينبو  ةيحطسلا ،)

لاغتشالا ةيفيكو  ةعيبط  ناددحي  ناذللا  امه  نايوتسملا 
ًايقفأ صوصنلا  ىلع  يدقنلا  هجذومنب  يجهنملا  يئايميسلا 
بيجت نأ  اهنكمي  يتلا  ةيدقنلا  ةءارقلا  ناجتنيو  ًايدومعو ،

.جهنملا ةلئسأ  ىلع 
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اهب يظح  يتلا  ةيلوادتلاو  ةيئارجإلاو  ةيرظنلا  تاساردلا  نإ 
ةيويؤرلاو ةيفرعملا  ةميقلا  تسكع  يئايميسلا ، يدقنلا  جهنملا 

يتلا داعبألا  كلت  ةطاسوب  ةيجهنملا ، هذه  اهب  تعّتمت  يتلا 
روظنم نم  صنلل  يلالدلا  مهفلل  ًاجهنم   )) اهفصوب اهتمدق 
ةنوكملا ىنبلا  ليلحتل  تايلآ  اهفصوب  تلمعو  يئايميس 
صئاصخ زرفأ  يذلا  وحنلا  ىلع  . [44] (( يصنلا باطخلل 

ىدصتي لاعف  يدقن  جهنمك  ةيئايميسلل  ةدرفتمو  ةزراب  ةيعون 
صوصنلا نيوكت  يف  اهتاجومتو  ةلعافلا  لاودلا  ةيكرحل 

مهم يفخ  ءزج  فشكني  اهليلحت  قايس  يف  يتلا  رهاوظلاو ،
رهاوظلاو صوصنلا  هذه  رهاوج  يف  ةيواثلا  ةفرعملا  نم 

.ةيعوضوملاو ةيلامجلاو  ةيويحلا  نم  ٍلاع  ٍردقب  اهقامعأو ،
جتنملا يئايميسلا  لعافلا  ةيويح  ربع  مهفلا  اذه  لّثمتي 

نمض ةكرحلاب  لاودلل  حمسي  ءاضف  ءانب  ىلع  هتردقب  صنلل ،
نع لصاوت  يأل  دوجو  ال   )) ذإ اهل ، اهعضو  يتلا  طباوضلا 

، لصاوتلا لعف  ءارو  ةيدصق  دوجو  نود  تامالعلا  قيرط 
فيلوت دوجو  نود  لقألا  ىلع  وأ  عادبإ  دوجو  نودو 
فشكي يذلا  وه  يمالعلا  فيلوتلا  اذه  نأل  ، [45] (( تامالعلل

يف اهزاجنإ  ىلإ  يئايميسلا  صانلا  ىعسي  يتلا  ةيؤرلا  ةعيبط 
ةيئايميس ليلحت  ىلع  لغتشملا  ثحبلا  عفد  ام  وهو  .صنلا 

يف جهنملا  اذه  تايلآ  عم  يطاعتلا  ىلإ  ةيبدألا  براجتلا 
ةيئارق ىوق  نم  تايلآلا  هذه  هحيتت  يذلا  ردقلاب  ةءارقلا ،
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، ةيلاكشإلا ةبرجتلا  هذه  ةلئسأ  نع  ةباجإلا  اهعسوب  ةيليوأت 
ةيجهنملا تايلآلا  ىلع  حتفني  هنيع  تقولا  يف  ثحبلا  نكل 

كلذ ثحبلا  دجو  املك  ةيئايميسلا  ةنضاحلا  لخاد  ىرخألا 
ةيويحلا ةرهاظلاب  رمألا  قّلعت  ردق  ًانكممو ، ًابسانمو  ًايرورض 
بسحبو ليوأتلاو ، ةءارقلاو  دصرلا  عوضوم  ىربكلا 

.تانودملاو رهاوظلاو  صوصنلا  ةباجتسا 
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يجهنملا ُءاضفلا 
يئارقلا ُءارجإلاو 

دقانلا / ئراقلا هجاوت  يتلا  ةيئارقلا  تايلاكشإلا  زربأ  نم  ّلعل 
يتلا جهنملا ، ةيضق  يه  يبدألا  صنلا  عم  ىطاعتي  وهو 
صنلا ةّنج  لخاد  ةدوعوملا  اهتحايس  يف  ةيدقنلا  ةيؤرلا  لغشت 

ةيساسحلا هذه  رفاوت  نود  نمو  ءاوس ، دح  ىلع  هميحج  وأ 
طقست ةحرتقملا ، ةدعصألا  نم  ديعص  يأ  ىلع  ةيجهنملا 

يتلا ال ةجفلا  ةيعابطنالاو  ةيريرقتلا  ةيئاشنإلا  ّخف  يف  ةءارقلا 
رسخت يذلا  وحنلا  ىلع  .طباوض  اهطبضت  الو  دودح  اهدحت 
زاجنإلا ىلع  اهتقاطو  اهلغش  تارربم  نم  ريثكلا  ةءارقلا  هيف 

يف ىرخأ  ةهج  نمو  هسفن  تقولا  يف  قفختو  ةهج ، نم 
نأ نكمي  ةبصخو  ةجضان  ةيئارق  ةيؤر  ميدقت  ىلع  ةردقلا 

، يبدألا يراضحلاو  يفاقثلا  لجسلا  تاحفص  يف  جردنت 
.ةءارقلا عمتجمل  ةيئارجإ  ةينفو  ةيلامج  ةدئاف  ققحتو 

رفاوت ءوض  يف  ةدئافلا  هذه  لثم  ققحت  ةيناكمإ  ليبق  نمو 
، ةقيمعو ةحضاو  ةيدقن  ةيؤر  ىلع  سسأتملا  يجهنملا  دعبلا 
هيف رهظمتت  يذلا  ماعلا  يجهنملا  ءاضفلا  نيب  ةقالعلا  نإف 

هتايلآب يئارقلا  ءارجإلا  ةيساسحو  جهنملل ، ةيرظنلا  حمالملا 
ىلعأب ةيلدج  نوكت  نأ  بجي  هلاغتشا ، قئارطو  هتايوتسمو 

ىلإ ةقالعلا  راقتفا  نأل  .ةحاتم  ةروص  لثمأبو  نكمم  ىوتسم 

59www.jadidpdf.com



ًايميداكأ ًاخرش  ثدحي  نأ  هنأش  نم  جامدنالا  نم  ىوتسملا  اذه 
قيبطتلا ةقطنمو  يرظنلا  ءاضفلا  ةقطنم  نيب  ًاقيمع 
اهدئاوف بجحيو  ةءارقلا  دسفي  يذلا  وحنلا  ىلع  يئارجإلا ،

ىلع يئارقلا  زجنملا  اذهب  ةءارقلا  عمتجم  ةقث  لّلقيو  ًامامت ،
.لوادتلاو كاردإلاو  مهفلاو  يّقلتلا  يديعص 

 - ًايئارجإ ًادقن  اهفصوب  ةءارقلا -  ىلإ  رظنلا  نكمي  انه  نم 
وهو دقانلا ، / ئراقلا اهبكنتي  ةيفاقثو  ةيبدأ  ةمهم  اهّنأ  ىلع 
ىلإ ىعسيو  صنلا  اهيف  ىدحتي  ةيعون  ةءارق  زاجنإ  ىلإ  ىعسي 
ليوأت يف  اهمدختسي  يتلا  تاودألا  ةءافك  مكحب  هقارتخا 

نع رارمتساب  فشكت  يتلا  تاودألا  كلت  ةيصنلا ، ةرهاظلا 
ةيئارق ميقل  سسؤتو  هدنع ، مهفلا  ةقاط  اهعنصت  لمع  تايلآ 

.صصختلاو نارملاو  ةربخلا  لعفب  بصختت 
هموختو هبويجو  صنلا  تاقبط  يف  لغوتي  يذلا  دقنلاف 

ّالإ وه  ام  ةيئارجإلا  ةبراقملا  هذه  ءوض  يفو  هتاخانمو 
، ام يبدأ  صنل  فرتحم  صخش  ةءارق  درجم  ، )) ةءارق

يأ هتءارق ، وأ  صنلا ، اذه  مهف  يف  اهعنطصي  يتلا  تاودألاو 
يذلا ليلحتلا  ملاعم  ددحت  يتلا  يه  ام ، وحن  ىلع  هليوأت  لّثمت 
ةيدقنلا ةيؤرلا  راسم  حتفتو  ، [46] (( يبدألا هاعسم  نع  أشني 

نآلا تدبتو  صنلا ، فوج  يف  ةيفاغ  تناك  تاحاسم  ىلع 
ىمرم يف  حبصتل  اهتالخدت  ةوق  لعفب  ةءارقلا  رهاظ  ىلع 

.روضحلاو روصتلاو  لوانتلا 
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اهئاطغو يويؤرلا  يدقنلا  اهفصوب  ةءارقلا  فقوتت  ال 
لب ةءارقلل ، ةمساح  ةياهنك  حلصي  نيعم  دح  دنع  يجهنملا 

لغوتلا ىلع  ةّذف  ةيلباقب  ىوتسملا  اذه  يف  ةءارقلا  زيمتت 
حلطصم ىلإ  ةراشإلا   )) ةطاسوب بعللاو  يدحتلاو  ماحتقالاو 

لوحت ةيلآ  هتفصب  ايجولويميسلا ، هب  تمتها  موهفمك  ةءارقلا 
جلوتل هتارفش ، لالخ  نم  ةنكمملا  دودحلا  ىلإ  يبدألا ، صنلا 
ئراقلا اهلالخ  حتفيف  هيلع ، ناك  امم  عسوأ  ءاضف  يف  صنلا 

، لوألا صنلا  ملاع  يف  ةنماكلا  ءايشألا  ريغ  ىرخأ  ءايشأ 
، تالامتحالا باوبأ  جليف  هئاضفو ، صنلا  ملاع  نع  دايح  نود 
ال ، [47] (( ةباتكلا دعب  ىرخألا  يه  ةسرامم  ةءارقلا  نإ  مث 
، هملاع يف  اهعادبإ  رصحتو  بوتكملا  ءاضفب  ةنهترم  ىقبت 

ةيعادبإ ةقطنم  دايترا  يف  ةقيمع  ةبغر  نع  فّشكتت  لب 
وحنلا ىلع  اهقايس ، يف  يويحلا  اهجذومن  فّلؤتو  اهصخت 
ةباتكلا يهاضي  رخآ  ًاقّالخ  ًاصن  اهنوك  هيف  نينبتت  يذلا 
.ةّذلو بحب  اهملاوع  يف  صاغو  اهيلع  لغتشا  يتلا  ةيعادبإلا 
بيجي نأ  نكمي  هنيعب  جهنم  دودح  دنع  فّقوتلا  نكمي  اذل ال 
ًالولح مدقيو  ًةفاك ، جهنملا  ةلئسأ  ىلع  ةردقو  ةيويحو  ةباحرب 

نم رسيت  ام  ّلكب  ةطاحإلا  لب  ةءارقلا ، ةيلعافل  ةيئاهن  ةيرحس 
لجأ نم  ةيئارجإلاو  ةيرظنلا  اهتانكمم  نيجهتو  جهانملا 

يأ نيجهت  نإ   )) ذإ نحشلاو ، ضيورتلاو  ةيذغتلاو  ليعفتلا 
اميك هتاءارجإ ، ليعفتو  هتاودأ ، طيشنتل  يرورض  رمأ  جهنم 
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ةجلاعم مث  نمو  ، [48] (( بيصختلاو ءاطعلا  ىلع  ردقأ  يدتغي 
جئاتنلا ىلع  لصحتي  نكمم  قايس  لثمأ  ىلع  ةيعادبإلا  ةباتكلا 

.ةوجرملا
نيب يرجت  نأ  بجي  يتلا  ةيجهنملا  ةلعافملا  هذه  ّلعلو 

، ةلوادتملا ةيجهنملا  اهتاقايس  يف  ةقشاعتملاو  ةبراقتملا  جهانملا 
روصتلا ةيطارقميدو  ةيجهنملا  ةباحرلا  نع  ةيح  ةروص  مدقت 

رظنت يتلا  يئارقلا ، لاجملا  يف  ةماعلا  ةيجهنملا  ةيؤرلاو 
ّلحو صنلا  تارفش  كف  ىلع  اهتيلباقو  اهتردق  ىلإ  ةقثو  قمعب 

هبويجو هتاحاسم  دايتراو  هبجح ، فسنو  ةيلامجلا ، هزاغلأ 
ليلحت يف  ًءارجإ  ةيئايميسلا  لامعتسا  نإف  ةيفخلا ، هتاقبطو 

يف ًالعافو  ًالغتشم  ًاثيدح  ًاجهنم  اهفصوب  ًالثم  يرعش  صن 
ماظن نع  فشكلل  نوكي  نأ  بجي  امّنإف  ، )) ةيصنلا ةءارقلا 

ال هيف ، اهتاذب  ةمئاق  اهّنأ  ساسأ  ىلع  صنلا  اذه  يف  تامالعلا 
اهرهصب هل  ةينفلا  ةينبلا  ةيرعتب  كلذو  يثبع ، طيسو  درجم 

(، لثامتلا وأ   ) نياقتلاو صانتلاو  نيابتلاو ، لكاشتلا  تاقتوب  يف 
تعضو يذلا  اهعضوم  نع  ةلالدلا  حيزي  يذلا  حايزنالاو 

ةيلالد ةيصوصخ  اهحنميو  مجاعملا ، لصأ  يف  هل  وأ  هيف ،
ريتوتب كلذو  هتغل ، يف  عدبملا  اهلمحي  يتلا  يه  ةديدج 

،[49] (( اهجوسن بيصختو  ةغللا ، يناعم  ريجفتو  بولسألا ،
.اهقايس يف  ةيدقنلا  ةيرظنلا  هتيؤر  ليكشت  مث  نمو 

ةجتنملا ليوأتلا  ةلآ  ةحتفنملا  هتيبولسأب  جهنملا  اذه  مدختسي 
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هتينب ةعيبط  يف  صنلا  ىلإ  رظنت  ال  يتلا  ةيناسنإلا  اهقافآب 
ديلوت ىلع  اهتردق  قايس  يف  لب  ةدماجلا ، ةيضايرلا  ةيوغللا 

، اهتاقبط فشكو  ميقلا ، ليكشتو  تالالدلا  جاتنإو  يناعملا 
، حاتمو نكمم  يناسنإ  ىدم  ىصقأ  يف  اهتايوتسم  ليغشتو 

ريغ ةفاضإ  نوكي  نأ  نكمي  الو  ًافرت  سيل  ليوأتلا  (( ـ ف
كلذ نم  سكعلا  ىلع  هنإ  تالالدلا ، جاتنإ  لعفل  ةيرورض 

تاهاركإ نم  ناسنإلا  صلختي  هلالخ  نم  ةيناسنإ  ةجاح 
قلخ ىلإ  ليبسلا  يف  ًامدُق  يضميو  ، [50] (( رشابملا يعفنلا 
ميقب هنحشتو  يبدألا  ريمضلا  لعفت  ةقّالخ  ةيناسنإ  ةيلامج 

ةءارقلا ةطاسوب  صنلل  ةديدج  ةيؤر  جاتنإ  ىلع  لمعت  ةديدج ،
صنلا ةيساسح  نيب  ةفافشلا  ةقالعلا  ديطوت  ىلع  ةرداقلا 

.يّقلتلا ةيساسحو 
جتان يه  ةيبدألا  ةباتكلا  يف  ةيعادبإلا  ةبرجتلا  نأ  امبو 

ضهني رخآ ، ىوتسم  يف  يوغلو  ىوتسم ، يف  يناسنإ  ءاطع 
ءاطعلا اذه  راطإ  يف  بصخ  جيسن  ءانب  ىلع  ًايصن -  - 

دجوي نأ  نكمي  ال  ىنعملا   )) نإف ةيصوصخو ، هيجذومنب 
تايلمع نع  قاثبنا  دودح  يف  ّالإ  يئرم  لكشب  هدودح  غاصتو 

نإ لوقلا  ةلقان  نمو  .هلوادتو  هيقلت  لاكشأو  صنلا  ءانب  صخت 
ةسرامملا عونت  ةعونتم  صنلا ) ءانب   ) صيصنتلا تايلمع 

نع فشكلا  نإف  ساسألا  اذه  ىلعو  اهانغو ، ةيناسنإلا 
ةيئرملا ريغ  ةينومضملا  ةداملا  هذه  نيب  دوجوملا  طبارتلا 
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ليلدتلا ةرؤب  ديدحت  ىلإ  ليبسلا  وه  ققحتلا  لاكشأ  نيبو 
.[51] (( هب طبترملا  ليوأتلا  لاكشأو 

ديدجت يف  ريبك  ردقب   )) تمهسأ دق  تايئايميسلا  نوكت  اذهب 
نم يطاعتلا  ةقيرط  يف  رظنلا  ةداعإ  لالخ  نم  يدقنلا  يعولا 
ةماه تاحرتقم  لاجملا  اذه  يف  تمدق  دقلو  ىنعملا ، اياضق 

لاعفنالاو عابطنالا  عضو  نم  ةيدقنلا  ةءارقلا  لقن  ىلع  تلمع 
فصولا دنع  فقي  يذلا  يئاشنإلا  مالكلاو  لئازلا  يضرعلا 

ًايفرعم سسؤملا  ليلحتلا  ىلإ  ةيصنلا ، عئاقولل  رشابملا 
ةيرظنلاو ةيبدألا  ةيلمعلل  مدقي  يذلا  وحنلا  ىلع  ، [52] (( ًايلامجو

دودح دنع  فقت  ال  ةقّالخ ، ةيويح  ةمدخ  ماع  لكشب  ةيدقنلا 
كلذ نرقت  امنإ  هب ، ءافتحالاو  يفرعملاو  يلامجلا  راهظإ 
نم ديزمب  يفرعملاو  يلامجلا  يذغي  يذلا  يفاقثلاو  يناسنإلاب 

يبدألا ىنعملا  ةيساسح  نم  فعاضت  يتلا  ةيرابتعالا  ةميقلا 
.ةفيظولاو لكشلا  ييوتسم  ىلع  هتيلاكشإو 
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دغلا ايارمو  يبوتويلا  لقعلا  ملح 
ريكفتلا نإف   [53] (( لقعلا مالحأ  يه  تايبوتويلا   )) تناك اذإ 
اهتبالص نم  ًالئاه  ًاردق  دقفت  لقعلا  ةينب  ةنياعم  يف  يديرجتلا 
هبراقي لقعلل  ديدج  مهف  ىلع  حتفنتو  اهفافجو ، اهتيقطنمو 

ّلقأ هلعجي  ةنسنألا ،-  غلاب  امبرو  ًانسنؤم -  ًانايك  هفصوب 
نم ةمداقلا  ملحلاو  ةفطاعلا  تاجومل  ًايدصتو  ًاعفرتو  ًارورغ 
هيف عسّتت  يذلا  وحنلا  ىلع  .شماوهلاو  ليصافتلا  ةقطنم 

ثيحب ًالماك ، يناسنإلا  نايكلا  لمشتل  ةيناسنإلا  هتيفارغج 
ةيناسنإلا نوؤشلا  ّلك  يف  ًالخدتمو  ًاكراشمو  ًالوؤسم  حبصي 

ةمئاق يف  اهنم  جردنا  ام  يرشبلا ، دسجلا  اهب  ضهني  يتلا 
امم قطنملاو  ةفسلفلاو  ريكفتلاو  ةيؤرلا  يف  ىربكلا  اياضقلا 

نوؤشلا ةمئاق  يف  اهنم  ردحنا  امو  زكرملا ، ةرئاد  ىلإ  مضني 
اهيلإ رظنلا  نسحي  ال  يتلا  ةيشماهلاو  ةريغصلا  نوجشلاو 

.زكرماللا ةرئاد  يف  ًايلقع 
داقتعال ةفطاعلا ، ةلآ  مدختسي  تايبوتويلا  يف  رظنلا  ناك 

، لقعلا ةلآ  يف  هلاخدإ  يغبني  ًايملح ال  ًالمع  هيف  ىري  ئطاخ 
ملحلا نم  أربتي  داقتعالا -  اذه  ءوض  يف  لقعلا -  نأل 

داقتعالا اذه  نأ  ّالإ  .زكرملا  اياضق  يف  ثحبلا  ةمهم  بكنتيو 
اهتاحورطأو ةثادحلا  دعب  ام  ىؤر  يف  ًامامت  هتيحالص  دقف 

هتنامأب يلقعلا  لمعلا  رداغت  يهو  لاجملا ، اذه  يف  ةغمادلا 
، هتالدبتو هتشاشهو  هتاجومتب  يصنلا  لمعلا  ىلإ  هتيفافشو 
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فيفختلاو ملاعلا ، يف  ءيش  ّلك  ىلع  يفاقث  فصو  قالطإو 
.[54] تارفشلاب رحلا  بعللا  حلاصل  ىنعملا  ةركف  نم  داحلا 

مامتهالا فنع  نمو  زكرملا  ديق  نم  لقعلا  ررحتي  نيحو 
لعفلا ىلع  هتاناكمإ  نإف  ىربكلا ، ةيديلقتلا  اياضقلاب  يديرجتلا 

ةلآ ليغشت  ةداعإب  دودح  اهدحت  الو  فعاضتت  زاجنإلاو 
ملح دوجوب  لوقلا  نإ  ذإ  ةفاك ، قافآلا  ىلع  اهحتفو  هيف  لايخلا 
ايارم يف  رظنلاب  رحلا  عتمتلا  ةصرف  هل  حيتي  لقعلل  يبوتوي 

.ةروصلا ةكرحو  بعللا  قطنم  ليعفتو  دغلا 
هذه رمثتسي  وهو  ثيدحلا -  عدبملا  توص  للستي 
نع ربعيل  ةثادحلا  دعب  ام  ةقطنم  ىلإ  ةفيرطلا -  تازجنملا 

ةظقي نم  ًاديفتسم  ةيطارقميدو ، ةيرح  ّلكب  ليصألا  هرهوج 
ىلع دغلا ، ايارم  ىلع  هحاتفناو  يبوتويلا  هملح  ىلع  لقعلا 

ةيفارشتسالا هتاقاط  ريوثت  ىلع  ًارداق  هلعجي  يذلا  وحنلا 
يفاقثلا لاجملا  ءلم  قايس  يف  لبقتسملا ، ايؤر  كاردإو 
ءامتنالا ىلع  همغرت  باطقتسا  ىوقب  دغلا  ناسنإل  يويحلا 

.ام دحب  اهعم  لعافتلاو  اهيلإ 
ةغلاب ةيديموفنإلا  اهتايّلجتب  ةثيدحلا  ةراضحلا  تحرط 

نأ دعب  عادبإلا ، ةقطنم  ىلع  ةيريصمو  ةداح  ةلئسأ  شاهدإلا 
ىلع اهتايلآو  اهتاناقتو  اهميقو  اهنيناوق  ضرف  يف  تحجن 

ترطضا فراعملا  هذه  نإ  ثيحب  ةفاك ، ةيفرعملا  لوقحلا 
اهاؤر ميوقت  ةداعإو  ةيفرعملا  اهلزانم  ثيثأت  ةداعإ  ىلإ 
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ءاضفلا بساني  يذلا  وحنلا  ىلع  اهنيهاربو ، اهضورفو 
.هسيماون ئفاكيو  هتالوحتل  بيجتسيو  ديدجلا  يراضحلا 

يراضحلا لكشملا  اذه  تمهف  ةيبرعلا  عادبإلا  ةقطنم  ّلعل 
ليعفت ىلع  تلغتشاو  يدحتلا ، ىلع  ًامئاق  ًامهف  اهيلإ  فحازلا 
صخت فارعأو  تالوقمو  ميقو  تايطعم  ىلإ  ًادانتسا  مهلا  اذه 

ًاينايب ًالكشت  هتروص  تلكشت  يذلا  يبرعلا  يفاقثلا  جذومنلا 
لسوتت ةصاخ  عافد  تايلآ  ضرفو  ساسألا ، ةجردلاب 

اهنع ضخمتي  امو  ةيوهلاو ، ةلاصألاو  ثارتلا  تاحلطصمب 
ةيموهفملا ةلوقملل  ةينايبلا  ةيؤرلاب  نصحتت  ميهافم  ةكبش  نم 
يراضحلا هقفأو  موهفملا  رهوج  ىلع  اهلاغتشا  نم  رثكأ 

.لقعلا ةبرجت  يف  كرحتملا 
ةديدجلا لايجألا  باّتك  ضيرحت  هاجتاب  تالّكشتلا  هذه  عفدت 

تايؤر زاجنإ  يفو  ةيعادبإلا ، مهتاهجوت  يف  رظنلا   )) ىلع
ةمألاو عمتجملا  ءاقب  ىلع  ظافحلل  ةددجم  تاعورشمو 
اولختي نأ  مهنم  بلطتي  وهو  ًايمدقتو ، ًاعجان  ءاقب  ةيناسنإلاو 
ديدجتو .ةطرفملا  ةيوتاذلا )  ) يف قرغلاو  لاجعتسالا  نع 

تادجتسم نيبو  ةهج ، نم  مهتاعادبإو  مهيعو  نيب  تالصلا 
ةيويؤر سسأ  ىلع  ىرخأ ، ةهج  نم  نآلا  ةراضحلا  ةكرح 
ىربكلا ةيفاقثلا  تاعورشملا  اهنم  قّلختت  ةبسانم  ةيميقو 

.[55] (( ةمأك انيلع  حورطملا  ءاقبلا  يدحتل  ةبسانملا 
بهاذلا اهباطخ  يف  ةوعدلا  هذه  ةيقطنم  نم  مغرلا  ىلعو 
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قفو ىلع  يبرعلا  يفاقثلا  جذومنلا  نع  عافدلا  ةيعورشم  ىلإ 
يدحت ( ـ ب لثمتملا  يسامحلا  ديدشتلا  نأ  ّالإ  جهنملا ، اذه 

باعيتسا ةيحالص  نم  لّلقي  ةمأك ) انيلع  حورطملا  ءاقبلا 
ةبغرل ةضوقملا  ةيلومشلا  ةينوكلا  هقافآب  يراضحلا  ريغتملا 
ةيرحلا يف  عادبإلا  ةبغر  نم  دحيو  عنملاو ، بجحلاو  لزعلا 

وحن ليبسلا  يف  حاتفنالاو ، روبعلاو  لومشلاو  قالطنالاو 
توصل نرملا  يمانيدلا  ءاغصإلاو  زجاوحلاو  دودحلا  ميطحت 

وهو .قافآلا  يف  ةوقب  رشتتملاو  يّظشتملاو  نولتملا  رصعلا 
يذلا وحنلا  ىلع  ةديدجلا  ىوقلا  نم  ديزمب  ةبغرلا  هذه  دفري 

يف ًالاعف  ًاكراشمو  رصعلل  ًاحلاص  يعادبإلا  اهجذومن  لعجي 
ايجولونكت همدقت  ام  نأ   )) كلذ قّالخلا ، هطاشنو  هتكرح 
ةفاحصلا ملاع  يف  ةيباجيإ  تاليهست  نم  نآلا  لاصتالا - 

ةيبوساح جمارب  مادختساب  ةينورتكيلإلا ، باعلألاو  نويزفلتلاو 
ىقيسوملاو توصلاو  نيولتلاو  ريوصتلاو  مسرلا  يف  دعاست 
ةجوازملا يف  ًاديدج  ىحنم  ذخأي  عادبإلا  لعجي  تارثؤملاو - 

، سمللاو ةحئارلاو  ةكرحلاو  نوللا  لثم  ةعونتم  رصانع  نيب 
نأ اهعسوب  ، [56] (( ةدع تالاجم  يف  تاقيبطت  هل  نوكيس  امم 
ةقاط اهتفعاضم  نع  ًالضف  عونلل ، ةمراصلا  دودحلا  ىدعتت 

.ةيجاتنإلا اهتقاط  ةدايزو  اهتءافك  ديدجتو  عدبملا  ىدل  ليختلا 
تالاجملا يف  لئاهلاو  عفدنملا  يعيلطلا  مدقتلا  اذه  نإ  ذإ 

ةريبك تايناكمإ  رفويس   )) ةعونتملاو ةددعتملا  ةيراضحلا 
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تاناقت عم  دحي  ال  ءاضف  مهتالايخل  لعجي  امم  نيعدبملل 
اهتانكمم ىلع  قوفتت  ، [57] (( راهبإلا ىلع  ةرداق  ةروطتم 

نأ اهناكمإب  حبصيل  ةقيض ، ىؤرو  تاروصت  لخاد  ةدودحملا 
ةقيرطب لعافتلاو  ليختلا  نم  ًابحر  ًاملاع   )) انل عدبتو  جتنت 
يبرعلا يعادبإلا  نهذلا  نم  بّلطتي  ام  وهو  . [58] (( ةشهدم

نم ةرماغملاو ، عافدنالاو  لعافتلاو  لصاوتلا  سحل  ًاديعصت 
سرتمتملاو نصحتملاو  داصلا  هجذومن  ليوحت  لجأ 

جذومن ىلإ  يدحتلل ، ةباجتسالاو  عافدلا  ةيلآ  ىلع  لغتشملاو 
روعشلاو بصعتلاو  ولغلا  نع  ًاديعب  رواحمو ، كراشمو  لعاف 

ملعلا ةوقب  هناميإو  عدبملا  نهذلا  ةراضحل  (( ـ ف صقنلاب ،
ةروثلاف هديلاقت ، ءاسرإو  رحلا  هلايخ  فيقثت  يف  ةريطخ  ةيمهأ 

ةيجولونكتلا ةسسؤملا  يفو  تالاصتالا  ملاع  يف  ةلصاحلا 
هفوخو لايخلا  ظّفحت  مهادت  ءاضفلا ، رامعتسا  يفو  ةيملعلاو 

يضارألا يف  راكتبالاو  فشكلا  وحن  ةرحلا  ةرماغملا  نم 
تاحاسم ىلع  قّالخلا  هقفأ  حّتفتو  ، [59] (( ركبلا ةلوهجملا 

.لمأتلاو ريكفتلاو  رظنلا  نم  ةديدج 
لكشم وه  هعاونأ  فلتخمب  عادبإلل  يراضحلا  لكشملا  نإ 
عادبإلا ريصم  هساسأ  ىلع  ررقتي  دق  يرهوجو  يساسأ 

، نفلا ةليسو )  ) هيف ريغتتس  يذلا  ردقلاب   )) هّنأل هلبقتسمو ،
ةداعإ ىلع  لمعيو  ، [60] (( قيمع وحن  ىلع  هتلاسر )  ) ريغتتس
يعادبإ طاشن  نع  ةربعملا  ةديدجلا  هايؤرب  باطخلا  جاتنإ 
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يطارقميد وأ  يناملع  هاجتا  هيذغي  نأ  دب  ال  ، )) قّالخو لاعف 
، ددعتلا لالخ  نم  ةدحولا  قايس  ىلإ  ةددعتملا  رصانعلا  هجوتتل 

عاستال ةصرف  يطارقميدلا  يناملعلا  هاجتالا  اذه  يطعي  ىتحو 
، ثيدحتلاو ةرصاعملا  مهف  يفو  ثارتلا ، ىلإ  رظنلا  يف  قفألا 
ًاعم عقاولاو  لقعلا  ةكرحو  ديدجتلا  نيب  طبري  يذلا  رمألا 
ّلك يف  يبرعلا  باطخلل  وأ  لوقلل  ةيجيتارتسا  يف  امهفظويو 

.عادبإلاو ةيؤرلا  يف  هلمع  قئارطو  هتارهظمتو   [61] (( هتايلجت
باطخلا تايّلجت  حضوأ  يرعشلا  يّلجتلا  ناك  امبرو 

تناك ذإ  عادبإلل ، يراضحلا  لكشملا  اذه  ليثمت  يف  يبرعلا 
ةثداحلا تاريغتلا  رهاظم  مهأ  دحأ  ًالثم  ةديدجلا  ةديصقلا 

ناكو يبرعلا ، يفاقثلا  باطخلا  ةغايص  يف  تمهسأ  يتلا   [62]

ةيراضحلا ةعقوملا  هذه  يف  ثيدحلا  يبرعلا  رعاشلا  توص 
دغلا ايارم  وحن  قلطنملا  يبرعلا  يبوتويلا  لقعلا  ملح  مهس 

ىرخألا فايطألا  ةلالدب  هفيط  سكعني  ىتح  ساكعنالا ، ةيلكلا 
.ًاضيأ اهتيعمبو 

ةيلاعفبو هكردأ ، وأ  ناسنإلا  كردأ  نأ  ذنم  رعشلا  لمع 
ةايحلل ناسنإلا  ةهجاوم  ليعفت  ىلع  ةرابجو ، ةيرحس 
ةفِلؤملا ةلداعملا  عفدو  اهعم ، يدنلا  هراوح  فانئتساو 

ىربك ةنزاوم  اهنإ  .ًامئاد  يبيرقتلا  لداعتلا  هاجتاب  امهتيلاكشإل 
فارطألا ءاضرإل  ةعيبطلا  اهتحرتقا  يتلا  تانزاوملا  نم 

، ًالخادتو ًاديقعت  ةيناسنإلا  تالكشملا  رثكأ  ةيوستو  ًاعيمج ،
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دسح نع  لزعمب  رعشلل ، قّالخلا  لعفلا  ءادأ  قيمعت  وحن 
اهرابجإو ءايشألا  ىلع  اهجذومن  ضرف  يف  اهتبغرو  ةعيبطلا 

.اهتابلطتمل ةباجتسالاو  اهعم  قفاوتلاو  اهتاكاحم  ىلع 
، حورلا تاجرخم  نم  ضماغو  ريطخ  جرخم  رعشلا 
اذإ اميسالو  ءانثتساو ، ةدارف  هحنمي  اهل  يميمصلا  هؤامتناو 
يه ذإ  ّلكلاب ، ءزجلا  ةقالع  ىدعتت  امهنيب  ةقالعلا  نأ  انكردأ 

طاشن نأ   )) ضرتفت صاخ  عون  نم  ةيلدج  ةيفسلف  ةقالع 
ةلداعملا هذه  هلمحتت  ام  ّلكب  ، [63] (( اهتاذ ةملكلا  وه  حورلا 

قلخلا ديعص  ىلع  جئاتن  نم  هزرفت  امو  تايلوؤسم  نم 
سابتلا نع  ًاديعب  ةيحور  ةنينأمط  نم  هرّفوت  امو  يرعشلا ،

.اهضومغو ءايشألا 
حتفناو هيعو  ةحاسم  تعستا  امّلك  هتاضقانت  ناسنإلا  فشتكي 
ريثكلا هيف  ددهتت  كلذبو  اهتازجنمو ، ةراضحلا  تايطعم  ىلع 
لاوزلل ضرعتتو  تاعانقلا  نم  ريثكلا  عدصتتو  تباوثلا  نم 

ىلإ اذه  هكابترا  هدوقيو  لاوحألا ، نسحأ  يف  ليدعتلا  وأ 
نانئمطالا نم  ردق  يأ  هحنمت  تاذالم  نع  داجلا  ثحبلا 

اذه هل  مدقيو  .ةميزهلاب  ساسحإلاو  قلقلا  ةدح  لّلقتو  مالسلاو ،
عم يهامتلا  وه  لوألا  نيلامتحا ، ماودلا  ىلع  موزأملا  فقوملا 

راهبنالا ةذل  ءارو  قايسنالاو  ةيديموفنإلا  ةروثلا  تايطعم 
لماكلا سامغنالاو  دودحملا ، ريغ  اهحاتفناو  تاعّلطتلا  رجفتو 

ىلإ اهيلإ  ءامتنالاب  لماش  ساسحإ  قلخ  ىلإ  لوصولل  اهب 
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.ةلكشم دوجوب  لوقلا  مادعنا  ةجرد 
ذإ ةقيمعو ، ةحداف  ةراسخلاو  ًادج  ضهاب  انه  نمثلا  نأ  ّالإ 
يف ًايراضح ))  )) ًاراحتنا رحتنيو  ناسنإلا  ءيشتي  نيح 
ىلإ حورلا  طاشن  صرف  ليلقتب  ةراضحلل ، ةيداملا  ةهاتملا 
نفلا ةيحور  ريغصت  ىلع  لمعي  امنإ  نكمم ، زيح  قيضأ 

، ةيناسنإلا ةيصخشلا  ةيبرت  رصانع  نم  مهم  رصنع  ءاصقإو 
نع مكحتلا  زاهجل  هعاضخإو  يقالخألاو  يتاذلا  يعولا  ةلاقإب 

، ةيفاقثلاو ةيقالخألاو  ةيعامتجالا  ةبيهلا  فعضي  اذهو  دعب ،
هتيناسنإ ىلع  اهيف  ظفاحي  ناسنإلل  ةصرف  رخآب  حيطيو 
ةيرعشو ةيحورلا  اهميقل  ةدسجمو  ةايحلل  ةلباق  اهلعجيو 

.اهدوجو
يف هب  ةناعتسالل  يعادبإلا  لايخلا  ىلإ  ءوجللا  وه  يناثلاو 
نم كلتمي  امب  هناكمإب -  نأل  ةهجاوملاو ، يدصتلا  ةيلمع 
 - لولحلا حارتقاو  لّثمتلاو  لابقتسالا  ىلع  ةلئاه  تاقاط 
يتيلآ ربعو  ، [64] هل هتهجاوم  ريسفتو  عقاولا  فاشتكا 

ريغتملا باعيتسا  تايلباق  ريوطت  نكمي  ريسفتلاو  فاشتكالا 
.هل يسنامورلا  يدصتلا  ةركف  شاعنإ  نم  ًالدب  هعم  لعافتلاو 

ماجسنالا وأ  ماتلا  لوبقلا  ًةرورض  ينعي  لعافتلا ال  نأ  ريغ 
هعم لدج  ةماقإو  رخآلا )  ) لوبق هينعي  اميف  ينعي  لب  ماتلا ،

عادبإلا هيف  عطقني  ىفنم  رايتخا  ىلإ  ةيضفملا  ةبرغلا  يدافتل 
.هخيرات نع  يرعشلا 
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طوغض هجوب  دومصلا  نم  رعشلا  نكمتي  نأ  لجأ  نم 
يف حورلا ، تاناكمإل  ًايئانثتسا  ًامعد  كلذ  مزلتسي  رييغتلا 
عم لعافتلل  حلاص  خانمو  راوحلل  ريبك  دادعتسا  قلخ  ليبس 
ةدح نم  نكمأ  ام  ليلقتلاو  ةراضحلل ، ةشهدملا  تايطعملا 

ةقالعلا رهوج  يف  لصاحلا  يعيبطلا )  ) ضقانتلا جرحو 
تاذلا عنم  ةريطخلا  رعشلا  فئاظو  نم  نإ  ذإ  .امهنيب 
طخلا نود  ام  ىلإ  باحسنالاو  يشالتلاو  لكآتلا  نم  ةيناسنإلا 

لالغتسا وحن  اهعفد  يف  ًالمأ  شماهلاو ، نتملا  نيب  لصافلا 
ليومتلا رداصم  نم  ًالومم  هرامثتساو  يراضحلا  زجنملا 

دجأ وه  ام  ّلكب  ةيرعشلا  ةبرجتلا  دفرت  يتلا  ةمهملا  يعادبإلا 
فيضي نأ  بجي  قّالخلا  يناسنإلا  يبدألا  عادبإلاف  .ثدحأو 

هريجت يك  اهنيناوقل  عضخيو  اهل  ملستسي  نأ  ال  ةروثلل ، ًامئاد 
ةلهذم تازاجنإ  نم  تققح  امهم  اهيلع  مدقتم  وهف  اهحلاصل ،

.لاصتالا لئاسوو  ةيتامولعملاو  فراعملا  نيدايم  يف 
قايس يف  ققحتت  ةلداعملا  هذه  يف  لصألا -  ةنزاوملا -  نإ 

ساسألا لقحلا  يهو  جراخلا -  ةحاسم  نيب  يلاكشإلا  رظانتلا 
ةحاسمو اهتاجرخم ،-  تاطاشنو  ةثيدحلا  ةراضحلا  تايلاعفل 

نم تاقبط  / ةقبط وحمو  اهديلاقت  نع  يّلختلاب  ةددهملا  لخادلا 
جراخلا نيناوق  عم  مءالتي  يذلا  وحنلا  ىلع  اهتيصخش ،

ةئيبلا ىلع  ظافحلا  ةلكشم  تناك  اذإو  ةداوه ، الب  ةطغاضلا 
ناسنإلل يلخادلا  ملاعلا  ىلع  ظافحلا  ةلكشمب  طبترت  ةيجراخلا 
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تالزانت بّلطتي  كلذ  نإف  نيناد ،-  .س  .د  يأر -  بسحب 
فرط باسح  ىلع  فرط  نم  سيلو  ةلداعملا  يفرط  نم 

.رخآ
ةلومملا رداصملا  ىرحتن  نأ  لاجملا  اذه  يف  انل  دب  ال 
زازتهالاو ةلخلخلل  اهضرعت  مجح  كاردإل  ةيرعشلا ، ةبرجتلل 

زجنملل ةديازتملا  ةنميهلا  ةروطخ  ةهجاوم  يف  عدصتلاو 
انعسوب ةعونتمو  ةدعتم  رداصم  يهو  ديدجلا ، يراضحلا 

.ةيؤرلا هذه  قفو  ىلع  اهتبراقمو  اهمهأ  دصر 
ةبرجتلا ليومت  رداصم  نم  ًاساسأ  ًاردصم  ةركاذلا )  ) دعت

ىلع يعادبإلا  صنلا  لمعيو  ةعونتم ، لعفو  طاشن  رصانعب 
اهتايطعم ىلإ  ًادانتسا  يصنلا ، هنايك  نم  ةمهم  ءازجأ  ليكشت 

رصانع رثكأ  عم  يرهوجلا  اهلعافت  رثإ  ميق  نم  هزرفت  امو 
هيلع يوطنت  ام  مكحب  ةرارحو ، ةيصوصخ  ةبرجتلا 

، ةمكارتم ةيسفنو  ةيعامتجاو  ةيخيرات  تاقاط  نم  ةركاذلا ) )
وحملل ةضرع  رثكأ  يهو  ريثأتلاو ، ةميقلاو  لكشلا  ةعونتم 
رداصم ةيقب  نم  فينصتلا  ةداعإو  صيخلتلاو  ليدعتلاو 

نم ًاتابث  رثكألا  ةداملا  اهفصوب  ةلمتحملاو ، ةسركملا  ليومتلا 
رثؤملل ةباجتسا  رثكألا  اهّنإ  ذإ  اهتالثاممو ، اهتاراج  نيب 

امب عونتملاو ، محدزملا  اهتيب  بيترت  ىلع  ةيلباق  رثكألاو 
هتارورضو جراخلا  تابلطتم  عم  ماجسنالاو  مؤالتلا  ققحي 

.ةينفلاو ةيناقتلاو  ةيناسنإلا 
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يف دهتجت  تاذلاب  ةيتامولعملا  ةروث  نأ  انكردأ  اذإ  اميسالو 
ةضاعتسالا يف  اهتازجنمو  اهتطشنأو  اهتاحرتقم  نم  ريثكلا 

، ةركاذلا تايلاعف  نم  ةيرهوجو  ةيزكرم  تايلاعف  نع 
هذه طغض  تحت  اهسفن  دجت  اهنم -  ةيساسأ  ءازجأ  ليطعتو 
دقفيو ةمدخلا ، جراخ  ةرهابلا -  ةيديموفنإلا  تازاجنإلا 
لصفت يتلا  كلت  ةيمهألا ، ةغلاب  ةعتم  قالخلا  يناسنإلا  طاشنلا 
ةظحلو ةركاذلا  زنكم  نم  ةيتاركاذ ) ةدحو   ) ءاعدتسا نمز  نيب 
ةمهمب اهفيلكتو  ةغايص  ةداعإل  اهعاضخإ  مث  نمو  اهروضح ،

.قّالخ لعف  ىلإ  ةيلوأ  ةدام  نم  اهيف  لقتنت  ةيعادبإ 
نم هنع  ضخمتي  امو  ملحلا ،)  ) وهف يناثلا  ردصملا  امأ 

قلخلل دعملا  يعادبإلا  ءاضفلا  ىلع  يفضت  ةيفارشتسا  تاردق 
ةصاخ ةراثتسا  نطاوم  هيف  كرحتو  ةفعاضم ، ةيعادبإ  ًةبيه 

ًاصن نإ  ذإ  يرشبلا ، عادبإلا  تاقبط  ىلعأ  ىلإ  هيف  لعفلا  لقنت 
ّالإ وه  ام  ةلخادتملا  ةبصخلا  هتايّلجتب  ملحلا  نم  ولخي  ًايعادبإ 

ساسح ردصملا  اذه  .ةيلعافلاو  ءادألا  صقان  يريس )  ) لمع
لّكشتي وهف  اذل  ةركاذلا ، نم  ريغتلل  ًادادعتسا  رثكأ  هّنأل  ًادج 

وهو يحورلا ، يّلجتلا  نم  ةيتاذ  ةيصخش -  بيلاسأ  ةطاسوب 
ةيرعشلا تايلمعلا  ةلسلس  نوكتت  يذلا  دهشملا  اماروناب  فلؤي 

ملح نم  صاخلا  يعادبإلا  ملحلا  برتقا  املكو  .هتشاش  ىلع 
هب لدبتساو  يئانثتسالا  هسح  دقتفا  هب ، طلتخاو  ايديموفنإلا 

يمتنت ةفصو )  ) ىلإ حورلا  ةملك  لوحي  نأ  نكمي  ًاعّنصم  ًاسح 
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لاعفأ ىلإ  اهئامتنا  نم  رثكأ  ةجمربملا  جراخلا  لاعفأ  ىلإ 
.ةيرسلا لخادلا 

( انتقث  ) انمدق ام  اذإو  ةباجإلا ، نم  ربكأ  لاؤسلا  ىقبيس 
، ةقالعلا هذه  ريصم  ءارقتسا  يف  رخآ  ءيش  يأ  ىلع  عادبإلاب 

همدقت يذلا  حبرلا  ىلإ  سايقلاب  ةدودحم  نوكتس  انتراسخ  نإف 
لئاسوو تامولعملا  ةروثو  ةثيدحلا  ةراضحلا  تايطعم  انل 

وحملل ةضرعملا  ةيعادبإلا  تاحاسملا  نوكتسو  لاصتالا ،
نأب انفرتعا  اذإ  اميسالو  لمألا ، ةبيخ  نم  ًاريثك  مجحت  ةليلق 

عابشإ يف  اهلعف  لعفت  تلاز  ام  ةدلاخلا  ةيعادبإلا  لامعألا 
اهبو ةيئارقلا ، انضرأ  نم  ةريبك  تاحاسم  ءلمو  انتقئاذ ،
ىتح انلزاغي  رعشلا  نف  هتمدقم  يفو  يرشبلا  عادبإلا  ىقبيس 
نأ دعب  تنرتنألا ، ةشاش  نم  ةرغ  نيح  ىلع  هناسل  دم  نإو 
ام اذإو  .هجمارب  لك  لّطعيو  يئابرهكلا  رايتلا  هنع  عطقي 
ّالإ انمامأ  رايخ  الف  ةقثلا ، نم  لاع  ردقب  ظافتحالا  يف  انقفخأ 

عيمجلا هأرقيو  تنرتنألا  ةليخم  هجتنت  يذلا  رعشلا  راظتنا  يف 
.دحأ هأرقي  وأ ال 

ةروث دعب  دلو  يذلا  ةثادحلا ) دعب  ام   ) حلطصم نإ 
ًايفسلفو ًايركفو  ًايراضح  ًالداعم  هفصوب  ةيتامولعملا - 

، هل ًازواجتو  ةضهنلا ، رصع  دعب  دولوملا  ةثادحلا )  ) حلطصمل
ام  ) قايس يف  ديدحتلا  ىلع  جراخ  يلبقتسم  قفأ  ىلع  ًاحاتفناو 

هجّتت يتلا  تالالدلا  نم  هل  رصح  ام ال  لمتحت  يهو  دعب ،)
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ًاديدج ًايفرعم  ًاماهيإ  لثمي  زكرماللا -  ىلإ  زكرملا  نم 
هتامازتلاو حلطصملا  تارورض  عنقي  دق  بعللا  هردصم 

نم ةفاك  اهتايّلجتب  ةيتامولعملا  هضرفت  ام  عم  ةيجهنملا ،
ربكأ ًاسابتلا  ثدحي  هنكل  ميهافم ، ةزهجأو  ريكفت  لبسو  قطنم 

ام يذلا  ةيفاقثلا  هتاساكعناو  ةثادحلا )  ) حلطصم رهوج  يف 
ضومغلاو ضقانتلاو  فالتخالل  ةضرع  نآلا  ىتح  لاز 

.ديدحتلا مادعناو 
له ةلضاف ، ةيناقت  ةنيدم  ءانب  وحن  لبقتسملا  ملاع  هجّتي 

تنرتنألا ةكلمم  موقتس  لهو  ءارعشلاو ؟ رعشلا  نم  ولختس 
ةلوقنملا ريغو  ةلوقنملا  مهكالمأ  ةرداصمو  ءارعشلا  درطب 

؟ نوطالفأ لعف  امك 
ةراضحلا اهتدمتعا  يتلا  عراستلا )  ) ةينب نأ  يف  كش  ال 

، ةفاك تايوتسملا  ىلع  اهتايلاعف  يف  ًايزكرم  ًاجهنم  ةثيدحلا 
فرصب ىرخألا -  تاينبلا  ىلع  ًايفارخ  ًاساكعنا  تسكعنا 
تلخلخو اهلكشت -  خيراتو  اهفادهأو  اهتعيبط  نع  رظنلا 

امب اهتقالع  ءازإب  اهتعقوأو  اهيف ، تانزاوملا  نم  ريثكلا 
اهتكرح ّلشو  اهلمع  نيناوق  كبرأ  ريبك ، جارحإ  يف  اهلوح 
نيناوقلا مظعم  تفّلخت  ذإ  لوهذلاو ، زجعلا  عقوم  ىلإ  اهلقنو 

ةيلآ ةهجاوم  نع  تادحولا  هذه  لمع  تاموظنم  مكحت  يتلا 
.هئاوتحال ةعيرس  لولح  داجيإ  يف  ريكفتلا  وأ  عراستلا 

نم اذهو  ماودلا ،) مادعنا   ) وه عراستلا  جئاتن  ىلوأ  نم  ّلعل 
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ىلع ضرفيو  ميمصلا ، يف  نوناق  يأ  ديلاقت  برضي  نأ  هنأش 
مجسني امب  اهميظنتو ، اهئانب  يف  رظنلا  ةداعإ  جماربلا  ّلك 
عراستلا ةركف  نإ  ذإ  هتايضتقمو ، دفاولا )  ) موهفملا ةعيبطو 

ربع يجيردتلا  انميق  رايهنا  بقارن  انك  يتلا  لاوزلا ) )
ةراثتسا ىلإ  انرطضي  امم  انحاورأ ، رسكتب  رعشنو  اهتشاش ،

نع عافدلل  تالامتحالاو  ىوقلاو  لئاسولا  نم  انعسوب  ام 
اّنم اهنأكو  اننيب  ثكمت  ةفيلأ ، نآلا  تحبصأ  ، [65] انجذومن

ىرخأ ةحاسم  انلقن  يف  تحجن  اهّنأل  ائيش ، انيف  ددهت  ال  انيلإو ،
راكفألاو تاسسؤملاو  ءايشألا  عم  تاقالعلا  ءاضف  اهيف  زتها 
ناكملاو نامزلا  يتموظنم  عم  ًاضيأ  زتها  امك  تامولعملاو ،

اذه ىضفأو  .تافاسملا  امهيف  تفلتخاو  امهداعبأ  تريغتف 
تاقالع ةكبش  ةعانصو  تابثلا ، مادعنا  ىلإ  لئاهلا  زازتهالا 
امهادحأ يذغت  نيتمحالتم  نيتيساسأ  نيتمسب  مسّتت  ةديدج 

ةهج نم  ةيلمع ) و( ةهج  نم  ةتقؤم )  ) ةكبش يهف  ىرخألا ،
حيزتو ءالولاب ، اهل  نيدي  ام  ّلك  اهيحانج  تحت  مضت  ىرخأ 

.اهترطسم نع  ًاديعب  كلذ  ادع  ام 
ةينآلاب موكحملا  ناديملا  اذه  يف  رعشلا  لاؤس  هجّتي  نيأ  ىلإ 
لوألا نيسيئر ، نيلامتحا  ةهجاوم  يف  هّنإ  فرصلا ؟ ةيلمعلاو 

رصانعلاو صئاصخلاب  ظافتحالل  ةلواحم  يف  ةمواقملا ، وه 
تايطعملا عم  ماجسنالا  يناثلاو  ءادألاو ، لكشلا  ديلاقتو 

عونتلا ةغلاب  اهتارورض  عم  قاستالاو  ةطغاضلا  ةدفاولا 
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ديلاقتلاو رصانعلاو  صئاصخلا  ضيرعت  مث  نمو  ددعتلاو ،
ناديملا لوقح  يف  اهلاغتشا  ةلاحتساب  رارقإلا  دعب  وحملل 

.ديدجلا
نم سيلو  ةيراضح  ريغ  ودبت  ةمواقملا  ةركف  تناك  اذإو 

ةسامح نأل  رارمتساب ، ريغتم  ملاع  ّلظ  يف  اهيّنبت  ةلوهسلا 
ءافكنالا نم  ةلاح  ىلإ  ةركفلا  دوقت  رايتلا  مامأ  نم  باحسنالا 
قاستالا ةركف  نإف  ءانفلا ، وحن  ًامدُق  ريسلاو  تاذلا  ىلع 

يف اهليلذت  نكمي  ةريبك ال  تابوعص  ىلع  يوطنت  ماجسنالاو 
ةيرعش ةلحر  فانئتساو  اهقوف ، نم  زفقلاو  ريصق ، نمز 
ىقبيل ةيديلقتلا ، اهلمع  تايلآو  اهثاريم  نع  ةعطقنم  ةديدج 
ًايدحت لّكشي  ًامئاد -  هلاح  يه  امك  ًالثام -  يلاكشإلا  لاؤسلا 

.ًاعم ةديصقلاو  رعاشلل  ًاسرش 
تاجرخم ةجيتن  ةئيبلا  يف  ثدحي  يذلا  عيرسلا  ريغتلا  نإ 

جتنت ةعيبطلاب ، مّكحتلا  ىلع  اهتايلباقو  ةثيدحلا  ةراضحلا 
انكاردإ عم  فيكتلا -  ىلع  رعاشلا  ةردق  ىلع  ًالئاه  ًاطغض 

ىتح هيف  ةبغرو  فيكتلا  ىلع  ةردق  سانلا  ّلقأ  نم  رعاشلا  نأ 
ىوتسم نأ  انكردأ  اذإ  اميسالو  ةيعيبطلا ،-  فورظلا  يف 
حبصأ ثيحب  ةعيبطلاب ، مكحتلا  يف  ولغلا  نم  ةجرد  غلب  ريغتلا 
نكمي ام  وأ  ليصألا ، وجلل  ًامامت  ةهباشم  ةيعانص  ةئيب  داجيإ 

، ًادبأ ًاديعب  سيل  ًارمأ  ةعيبطلا ) خاسنتسا   ) نآلا هيمسن  نأ 
ةلبلبو درفلا  عافد  لئاسو  ميطحت  ىلإ  دوقي  يذلا  رمألا 
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! رعاشلل ةبسنلاب  لاحلا  فيكف  يسفنلا ، هرارقتسا 
اهقفدت اهكرحت  ةيويحو  تامولعملا  ةكرح  ةلويس  ّلعل 

( ةيبصعلا تالاصتالا  ةكبش   ) همدقت ام  قايس  يف  اهراشتناو 
ّلك ىلع  لوصحلا  ليهست  نم  ةرابجلا ) ةعيرسلا  قرطلا  و(
ةيفاك ةصرف  حيتت  دعت  مل  نمزلا ، ّلقأو  لبسلا  طسبأب  ءيش 

نم ةريبك  ءازجأ  لمأتلا )  ) دقف نأ  دعب  لمأتلل ، ةقيمعو 
يف رعاشلا  اهدمتعي  يتلا  نمثألا  ةصرفلا  وهو  هتاحاسم ،

تالعافت قايس  يفو  هفقاومو ، هتيؤرو  هتبرجت  جاضنإ 
لمأتلا ةراسخبو  .رعشلا  دلوي  اهئاوجأو  ةصاخلا  اهفورظ 

، يعيبطلا هنوكت  بابسأ  نم  ةمهم  ًابابسأ  رعشلا  دقفي  هتاحاسمل 
تاحرتقم اهل  رفاوتت  دق ال  ةديدج  عادبإ  تالكشم  ىلع  حتفنيو 
سيساحألا رداصم  ريغت  نأ  امك  .لجاعلا  بيرقلا  يف  لولح 

يف ةرعاشلا  تاذلا  ةعيبط  جارحإ  ىلإ  داق  اهداعبأ  فالتخاو 
نم كلذ  هبّلطتي  ام  عم  ءايشألاو ، ميهافملا  عم  اهلماعت  تاقايس 

ةقحال ةيرهوج  تاريغتو  ةغللا ، ةيساسح  يف  مئالم  فارحنا 
.يوغللا قوسلا  نيناوق  يف 

داصتقالاو قيقدلا  صصختلا  وحن  هجّتي  رصعلا  ناك  اذإو 
سيساحألا قمعي  نأ  هنأش  نم  كلذ  نإف  ءيش ، ّلك  يف  ديدشلا 

اذه رذحب ، اهيلإ  رظني  ءرملا  لعجيو  ىؤرلاو ، راكفألاو 
هسفن رصاعملا  ناسنإلا  دجو  يذلا  رايتخالا  برح  نع  ًالضف 

يوطنت ام  ّلكب  ساسألا ، اهعوضومو  اهترؤب  لب  اهيف ، ًافرط 

80www.jadidpdf.com



هتاسايس يف  ةقيمع  رظن  ةداعإ  ةرورض  نم  برحلا  هذه  هيلع 
.ًائراق مأ  ًابتاك  ناكأ  ءاوس  هتايجيتارتساو ،

مامأ ةيساق  ةميزه  ىلإ  نآلا  رعشلا  ضرعتي  نأ ال  لجأ  نم 
لمحت ةثيدحلا ، ةراضحلا  هتقلخ  يذلا  نميهملا  لوهذلا  ءاضف 
انينثتسا ام  اذإو  ةبعص ، ةيريصم  تامهم  ثيدحلا  رعاشلا 

ةيفارشتسا تاقاط  نوكلتمي  نيذلا  ءارعشلا  نم  ًادج  ليلقلا 
، راوحلاو لعافتلا  ىلع  ةصاخ  ةيمانيدو  داح  يعوو  ةرابج 
نع ثحبلا  ىلإ  رطضت  فوس  ةيقبتملا  ةيلاعلا  ةبسنلا  نإف 

رعشلا ءارق  نم  ريثكلا  أجليس  هنيع  تقولا  يفو  رخآ ، لمع 
ةجذاسلا مهتاحومط  يبلي  هّنأل ال  هنع ، فوزعلا  ىلإ  ىلاسكلا 

.اهوثراوت يتلا  ةيديلقتلا  مهتاجاح  عبشيو 
ةبعل باعيتساب  لبق  يذ  نم  رثكأ  ًابلاطم  رعاشلا  حبصأ 

ةيسفنلا ةرطيسلا  نم  ًائيش  نإ  ذإ  هتايطعم ، مهفو  نمزلا 
ضومغ نع  ًالضف  يضاملا ، حوضو  ةهجاومل  بولطم 

نم نكمم  ردق  ربكأ  ةماقإ  نم  كلذ  دعب  هنّكمي  اذهو  يتآلا ،
مل يذلا  نزاوتلا  كلذ  ًايعوضوم ،) / ًايتاذ  ) يساسألا نزاوتلا 
وهو مويلا ، هضرعت  ردق  قباس  تقو  يأ  يف  رطخلل  ضرعتي 

يجولويابلا فيكتلا  ىلع  ءرملا  ةردق  ريمدت  ىلإ  ىعسي 
.هتئيب عم  يقالخألاو  يفاقثلاو 

عقاولا تايطعم  عم  بسانتملا  ريغو  يفاولا  ريغ  ميظنتلا  نإ 
، ديقعتلا ةغلاب  ةروطخ  لّكشي  نأ  هنأش  نم  ريغتلا  مئاد  ديدجلا 
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ىلإ ةايحلا  رس  لقن  ةلصاوم  نم  رعاشلا  / ناسنإلا عنمب  لثمتت 
يدايقلا هرودل  ًادح  عضي  يذلا  رمألا  تامداقلا ، لايجألا 

ديدش مث  نم  حبصيو  ءاقترالا ، ةيلمع  يف  يرورضلا 
ًةءارقو ًةباتك   [66] ءاقب ةمزأ  ةهجاومل  فادهتسالاو  ضرعتلا 

.ًالعافتو ًالمأتو  ًاليختو 
له ضرعلا : ةشاش  ىلع  ريهشلا  نانير )  ) لاؤس مدقتي  انه 
 - مدقتلاو روطتلا  ةقئاف  هتاجرخم  ّلكب  ملعلا -  ةدايس  دوعتس 

؟ هديدبتو لامجلا  ةميزه  ىلإ 
هّنإف ًافيخمو ، ًاجرحم  نانير )  ) لاؤس ودبي  ام  ردقب 

اهمكحت ةلضاف  ةنيدم  يف  شيعلا  رطخ  ةهجاومل  يرورض 
.ًارعش رطمت -  ام  نيب  نم  اهؤامس -  رطمت  الو  رارزألا ،

حمسي ًادج ، صاخو  يعون  ءاضف  وه  رعشلا  ءاضف  نإ 
، ئراقلل اهل  ةرظانم  ىرخأو  رعاشلل  ىربك  ةكلمم  ةماقإب 
، رداه يوق  ءادن  ةيفخلا  ةديعبلا  يصاقألا  نم  مداقلا  هؤادنو 

ىوقألا هّنإ  رمألا ، ىضتقا  اذإ  اهمّطحيو  باوبألا  عرقي 
/ ةباتك  ) قامعألاب ًالوأ  هلاصّتال  تاريغتملا  هجو  يف  ًادومص 

ةعونتم ةرياغم  بيلاسأ  حارتجا  ىلع  كلذك  هتردقلو  ةءارق ،)
رعاشلاف .هتايساسحو  هتارورضو  لاحلا  ىضتقم  عم  ًاماجسنا 

امك نطابلا ، هملاعو  هسفن  لهاجم  فشتكي  نأ   )) لواحي
هملاعب ءاحيإلا  ىلع  ةرداق  نوكتل  اهءانب  ديعيو  هتغل  فشتكي 

املك ةغللاو  نطابلا  ملاعلل  فاشتكالا  اذه  ريغتيو  ، [67] (( ديدجلا
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ًاعبت اضيأ  ءانبلا  ةداعإ  بيلاسأ  ريغتتو  ماعلا ، ءاضفلا  ريغت 
، يّقلتلا ةطحم  ىلإ  ًالوصو  رييغتلا  اذه  عباصأ  دتمتو  كلذل ،
، ريغتملا يرعشلا  ءاضفلا  نيناوق  يعي  ًائراق  بّلطتت  يهو 

هلابقتسا لئاسوو  هتقئاذ  ةجمرب  ةداعإل  دادعتسا  ىلع  نوكيو 
.ساسألا اذه  ىلع 

ًاساسأ ةممصم  ةيرعشلا  صوصنلا  نأ  انكردأ  ام  اذإو 
ىلإ ًامتح  لصنس  اننإف  ءيش ،)) ّلك  لبق  قلقلا  انيف  ريثت  يكل  ))
ةيلباق نونفلا  رثكأ  هّنأل  رعشلا ، قئاقح  نم  ةمهم  ةقيقح  مهف 
ةمثو .هطوغض  هجوب  تابثلاو  ريغتملا ، عم  لعافتلا  ىلع 
يفو ةراضحلا ، تاريغتمو  رعشلا  نيب  ريثأتلا  يف  بسانت 
رعش اهّنإ  هباشم ، قلق  نم  انيف  هريثت  امو  ةيتامولعملا  اهتمدقم 

ردصملا بطقلل  ضهانملا )) / لباقملا  )) رخآلا بطقلا  نم  مداق 
.رعشلل

تاعبت رعشلا  قتاع  ىلع  ةبيرغلا  ةقالعلا  هذه  يقلت 
ضارتفالا نأ  ّالإ  عطاقتلاو ، يدصتلا  ال  لعافتلاو ، ةباجتسالا 

، ءيش قئاقحلا  بيكرت  يف  ةيفسلف  تايساسأ  ىلع  ينبملا 
.رخآ ءيش  ديعسلا  نيقيلا  لقاعم  ددهي  يذلا  ديدجلا  عقاولاو 

ىرخأ ةيرعش  ةفيظو  عم  قلقلا  ةراثإ  ةفيظو  ىهامتت  امبر 
ةعتملا  )) قيقحت يهو  الأ  ةيلاع  ةيفافشب  اهب  محتلتو  لعفنتو 

قلقلا ىلإ  ةعتملا  دوقت  وأ  ةعتملا ، ببسي  قلقلا  . [68] (( ةيرعشلا
نوكتلا رارسأ  مهأ  نم  دعت  ةضماغ ، هبش  فورظ  يف 
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رعاشلا كلذ  صانتقا  وأ  ضرعتلا  يف  ىواستيو  يرعشلا ،
.ًاعم ئراقلاو 

قطنمل ًانزو  ميقي  ال  ةقيمع ، ةصاخ  ةغل  ءادن  رعشلا  ءادن 
قلخ يف  دهتجيو  هديلاقت ، قرتخيو  يوغللا ، فولأملاو  دئاسلا 

ليختملا طاشن  نوكي  ام  ردقبو  ليختملا ، اهحرتقي  تاءاضف 
هذه حبصت  ءاطعلا ، ىلع  ةردق  اهرثكأو  هتالاح  لثمأ  يف 

ةيمانيدو لوحاملا ، ىلع  ةحتفنم  ةددجتم ، ةليصأ ، تاءاضفلا 
لثامت ام  اذإو  .هلاعفأو  هتاحرتقم  ةغاستساو  هعم  لعافتلا  يف 
ءانبلا ةداعإو  جامدنالاو  لبقتلا  تالاح  ىمسأل  يوقلا  ءادنلا 

ءافص ةلحرم  ىلإ  لقتنيس  هّنإف  ًامامت ، ةرح  فورظ  يف 
عم هتيلاكشإ  لوحتتو  قلقلاو ، ةعتملا  هيف  دلخت  قّالخ ، يحور 

، مده ال  ءانب  ةيلاكشإ  ىلإ  ةثيدحلا  ةراضحلا  تاجرخم 
.ريمدت ريوثت ال  ةيلاكشإو  مداصت ، لعافت ال  ةيلاكشإو 

فعاضي نأ  هنأش  نم  لّكشتلا  اذه  هاجتاب  ةلداعملا  عفد  نإ 
نوعسي نيذلا  نأل  ًايدحتو ، ةروطخ  رثكأ  اهلعجيو  تابوعصلا 
نوعسيو ءانبلا ،-  ىلع  مهتايلباق  قافخإ  مكحب  مدهلا -  ىلإ 

رثكأ مه  ريوثتلا -  ىلع  مهتاقاط  قافخإ  مكحب  مداصتلا -  ىلإ 
مهجذومن نع  عافدلا  ةمهم  مهيلع  لهسي  يذلا  رمألا  ريثكب ،

قلخ ىلع  نيهاربلاو  ةلدألا  نم  نكمأ  ام  دشحو  فيعضلا ،
.مهعافد ةيعرشو  مهتيضق  ةلادعب  ةعساو  ةيبعش  ةعانق 

(( ماع  )) رعاشو ماع ))  )) رعش نع  ثيدحلا  حبصي  انه  نم 
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ةطلاغملا نم  ريثكلا  ىلع  يوطني  ًارمأ  ماع ))  )) ئراقو
تاذ جئاتن  ىلإ  لصوتلا  هنم  ًاقالطنا  نكمي  الو  ميمعتلاو ،

لبقتسم ئرقتسن  نأ  اهقايس  يف  نكمي  ةقثاو ، ةيملع  ةعيبط 
يف اهريبكتو  رعشلا  ةروص  مسرف  .هقافآ  صحفتنو  رعشلا 

فايطألاو ناولألا  فالآل  ةسكاعلا  ةشاشلا  دغلا -  ةشاش 
يوطني نأ  دب  ال  تامولعملا -  نييالمب  ةمحدزملاو  لالظلاو ،
كسامت ةوق  انربتخا  اذإ  اميسالو  شيوشتلا ، نم  لاع  ردق  ىلع 
ةيديلقتلا نيناوقلل  عضخت  ةماع ، صحف  تايلآب  ةروصلا  هذه 

ةروص اهل  ضرعتت  يتلا  تازهلا  نإ  ذإ  بدألا ، خيرات  يف 
ةدوهعملا تاقايسلل  حمست  ال  نأ  اهنأش  نم  ًايموي ، رعشلا 

ليبس يف  نيريبكلا ، اهفارحناو  اهحونج  تايوتسم  سايقب 
.حماجلا يراضحلا  ىطعملا  عم  اهلثامت 

نم ٍساسأ  ٍليبس  يف  هجّتي  ثيدحلا  رعاشلا  توص  ناك  اذإو 
رامثتساو ، [69] ةيعونلا ربع  ةيرعشلا  ةباتكلا  ىلإ  هلبس 

ةقيمع ةيويؤرلاو  ةيليكشتلاو  ةيعاقيإلا  اهتايّلجتب  ةروصلا 
يرعشلا زارطلا  نإف  لييختلا ، ءاضف  يف  عونتلاو  ددعتلا 

ًايعون ًالاؤس  ريثي  رثنلا )) ةديصق  (( ـ موسوملا ب يلاكشإلا 
ةقطنم يف  حوضوب  كردي  مل  يبدألا  سنجلا  لقح  لخاد  رخآ 

نم نكي  مل   )) رثنلا ةديصق  يف  لوحتلا  نإ  ذإ  ةيبرعلا ، يّقلتلا 
وأ رثنلا =( )  ) ىلإ نزولا )  ) نم لب  رثنلا ،)  ) ىلإ رعشلا ) )

(((. نزواللا
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رمألا اذه  مهفي  نأ  عيطتسي  ال  يبرعلا  يّقلتملا  ّلعل 
ةيبرعلا ةيفاقثلا  ةيعجرملا  يف  بدألا  ةيرظن  نأ  كلذ  حوضوب ،

ديدض وه  رثنلا )  ) نأو رثنلا ،) / رعشلا  ) ةيئانث ساسأ  ىلع  موقت 
، ةرورضلاب وه ، رثنلا  ىلإ  جورخلا  نإف  مث  نمو  رعشلا ،) )

.[70] (( رعشلا نع  جورخ 
اذه ةقيقح  كاردإ  يف  لكشملا  اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

ريكفتلا يف  ًالثام  يقب  هتيصوصخ  لّثمتو  يرعشلا  زارطلا 
يرعشلا عونلا  اهفصوب  رثنلا  ةديصق  نأ  ّالإ  يبرعلا ، يفاقثلا 
ةدتمملاو ةنهارلا ، ةيبرعلا  ةيرعشلا  دهشم  يف  ًاروضح  رثكألا 
اهطلخو اهجمدل  ًامئاد  ًازفحم   )) ّلظتس دغلا  ايارم  ىلإ  ةباحرب 

نوكت دقو  ةصقلا ، نوكت  دق  ىرخأ ، ةيرثن  عاونأ  ىنبب 
نوكت دقو  ةينيدلا ، صوصنلا  نوكت  دقو  ةيفسلفلا ، تارذشلا 
نوكت دقو  ةيفحصلا ، ةلاقملا  نوكت  دقو  ةيفوصلا ، صوصنلا 
ًامئاد جمدلا  اذه  ذختيسو  رثنلا ، ىنب  نم  كلذ  ىوس  ام 
وحن نم  رثنلا -  ةديصق  ّالإ  اهب  حمست  ال  ةيرظن -  تاناونع 
ربع ةباتكلا  و( ةباتكلا ) و( حوتفملا ) صنلا  و( عماجلا ) صنلا  )

ةاعدم نوكي  نل  كلذ  نكل  ، [71] (( كلذ ىلإ  امو  ةيعونلا )
ةبراقملا ىرخألا  عاونألا  يف  هلولحو  عونلا  عايضل 

توم نايب  راهشإ  عرشيو  لهسي  يذلا  ىنعملاب  ةيهاضملاو ،
ثيدحلا رعاشلا  توصل  ةديدج  ةوق  ءافضإب  حمسي  لب  رعشلا ،

.ةءافكو ةرادج  ّلكب  دغلا  ايارم  ىلإ  بحرلا  هرورم  يف 
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ضرفل ًاريبك  ًايقيقح  ًاناهر  ثيدحلا  رعاشلا  توص  ضاخ 
ام ةروص  حارتقاو  يراضحلاو ، يفاقثلا  نهارلا  يف  هجذومن 

دهشم يف  عونتيو  نولتيو  ددعتي  حارو  دغلا ، ةشاش  يف  هل 
يمانيدو يح  رامثتساب  هباطخ  دييشت  فدهتسي  يرصع 

باطخ ىلإ  يرعشلا  توصلا  هيف  لوحتي  ايؤرلا ، ةلآل  ليصأو 
ةيتاذلا ةعيبطلا  نم  توصلل  ةيرعشلا  ةيلعافلا  لقني  ايؤر ،

ةعيبط ىلإ  هفافض ، ىلعو  توصلا  لوح  ةزكرمتملا  ةيرعشلا 
ىلع يوطنتو  تاهجلاو ، قافآلا  ىلع  حتفنت  ةزكرمتم  ةيّلك ال 

.ةيروث رييغت  ةوق 
تاذل ةنياعم  تسيل   )) روظنملا اذه  قفو  ىلع  ايؤرلا  نإ  ذإ 
رييغت يف  هرودو  رعشلل ، رعاشلل ، طمنلل ، لب  بسح ، ةيدرف 
ريغو اهنم  ةيزكرملا  ءايشألا ، يف  رظنلا  ةداعإو  ، [72] (( ملاعلا

نمض نم  يرعشلا -  اهقايس  يف  ايؤرلا  طرتشتو  ةيزكرملا ،
توصلا ةمهم  ةروطخب  نيقيمع  ًاكاردإو  ًايعو  طرتشت -  ام 
رعاشلا تامهم  هرودب  فعاضي  يذلا  ّثيدحلا ، يرعشلا 

تايلوؤسم ىلع  قوفتت  دق  ةريبك ، ةيراضح  ةيلوؤسم  هلمحيو 
يف ةيعيلط  ماهمب  اوعلطضا  نيذلا  ةفرعملا  ناسرف  نم  هريغ 
ناك امك  ثيدحلا -  رعاشلا  عسوب  دعي  مل  ذإ  رييغتلاو ، ةروثلا 
لاح يف  اهدراوش ، نع  هنوفج  ءلم  ماني  نأ  ميدقلا -  هدج 

ةيويؤرو ةيليكشتو  ةيوغل  ةيئانثتسا -  ةظقي  مزلتست  ةيرصع 
يف ةّذفلا  هتايلباقل  ًاءوفكو  هتوصب  ًاقئال  هلعجت  ةيراضح - 
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.شاهدإلاو عونتلاو  نولتلاو  ددعتلا 
برغلا يف  ةثادحلا  ةدمعأ  دحأ  وهو  دنواب -  ارزإ  نطف  دقو 

يف رعشلا  رود  ةروطخ  ىلإ  ركبم  تقو  ذنم  رصاعملا - 
هتفصب رعشلا  نع  بتكي   )) ذخأو ايؤرلا ، باطخ  ليكشت 
ليصافتب يعو  رعاشلل  نوكي  نأ  طرتشيو  ةينف ،) تايضاير  )

يف يملعو  قيمع  مهف  ىلإ  هايؤر  زكترت  نأو  بتكي ، ام 
هيف حتفني  ، [73] (( ..خلا ..ةغللاو  ..ةايحلاو  ..ملاعلل  هرهوج 
توص يف  ةيساسحو  ةنوخس  قطانملا  رثكأ  ىلع  باطخلا 
ءاضف يف  هقالطإو  رطخألا  هلاؤس  غوص  يف  عرشيل  رصعلا ،

(. يقلتملا  ) كيرشلا رخآلا - 
ةلداعم نم  يناثلا  فرطلا  يقلتلا  ريصم  يف  ثحبلا  لثمي 
لّكشتلا ثيدحلا  رعاشلا  توص  لّكشتي  الو  ايؤرلا ، باطخ 

ّالإ هتايساسحو ، هتالاكشإو  هتارهظمتو  رصعلا  باطخب  قئاللا 
 - ضرتفي وهو  يلكلا ، يلومشلا  اهدهشمب  ةلداعملا  ةنياعمب 

نييهاضتمو نيرواحتم  نيفرط  دوجو  لاحلا -  ةعيبطب 
.رييغتلاو لعفلا  ةيعرش  هحنمو  توصلا  ليهأت  يف  نيكراشمو 
تلغوتو تدّقعت  تاذلاب -  يرعشلا -  يّقلتلا  ةيلاكشإ  نأ  ّالإ 

يف نولغتشملا  ثدحتو  ةيلاكشإلل ، دعبألا  فرطلا  يف  ًاقيمع 
(، ةمزأ  ) نع ةرواجملا  ةيفرعملا  لوقحلا  يفو  لقحلا  اذه 

، لادجلاو قطنمتلاو  فسلفتلا  نم  ريثكل  ةمزألا  موهفم  عضخو 
ثيدحلا رعاشلا  توص  هب  هجاوي  يذلا  يّقلتلا  لاؤس  ىحضأو 
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نأ نكمي  ًايلاكشإو ، ًاكئاش  ًالاؤس  ايؤر -  باطخ  هفصوب  - 
دهشم لخاد  يّقلتلا  ريصمب  باطخلا  ريصم  هيف  ددحتي 
لاؤسلا رهظمتو  ءيش ، ّلك  اهافرط  لدابتي  يتلا  ةلداعملا 

، ةباجإلا بجاو  ًارهظمت  رعشلا ؟ بتكي  نمل  ريبكلا : يلاكشإلا 
ةيعورشمل ةينادجولا  ةيراضحلا  ةنياعملا  سسأ  نم  ًاساسأو 

.دغلا ايارم  يف  ثيدحلا  رعاشلا  توص  فيط  روضح 
موهفم براقت  ةيجذومن  ةباجإ  زينيميج  نومار  ناوخ  عضو 
ثرتكي ةمزألل ال  ًايلاثم  ًايفسلف  ًاريصم  ددحتو  ةئراقلا  ةبخنلا 

اذهك لاؤسب  هجوو  نيح  ، )) ةدئاسلا ةيمكلا  تاددحملاب 
ةملكف ةلئاهلا .) ةيلقألا  ىلإ  : ) هبتك دحأل  هعضو  يذلا  ءادهإلاب 

ةلقلا  ) لادناتس هامسأ  ام  ىلإ  ءارقلا  ددع  لّلقت  ةيلقأ ) )
ةلقلا ءالؤهف  ًاروف : ددعلا  ديزت  ةلئاه )  ) ةملك نكلو  ةديعسلا .)
ءيش ّلك  لثم  مهلثم  نوصحي ، مهنأ ال  ةجرد  ىلإ  رثك  رثك - 

اهؤاصحإ نكمي  يتلا  ةيرثكألا  عضي  زينيميج  نأو  .لئاه 
.[74] (( ىصحت يتلا ال  ةيلقألا  لباقم 

يف زينيميج  هعرتخا  يذلا  ليلعتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
هيف رظنلا  نعمُأ  اذإ  هنأ  ّالإ  ًايراعتسا ، ودبي  ةيلاكشإلا  ةنياعم 

يّقلتلا لاؤس  ىلع  ةحيحص  ةيرعش  ةباجإ  بيجي  وهف 
قيقدلا اهعضوم  يف  رعشلا ) روهمج   ) ةلوقم عضيو  يرعشلا ،

توص يف  اميسالو  رعشلا -  نأ  كاردإ  قايس  يف  يباجيإلاو ،
يف ةيئانثتسالا ، ةردانلا  ةلقلا  ةعانص  وه  ثيدحلا -  هسراف 
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ةيؤرب زينيميج  اهيلع  نهرب  يتلا  ةيقلتملا )  ) ةلئاهلا ةلقلا  لباقم 
.ةداجو ةقيمع 

عنص لاجم  يف  اهتيئانثتساو  اهتردنب  ءاوس  ةّلقلا  هذه  لمعتس 
ىلع هيقلت ، لاجم  يف  ةلئاهلا  اهتروصب  مأ  هقالطإو ، توصلا 

هفصوب دغلا  ايارم  ىلإ  ثيدحلا  رعاشلا  توص  رورم  ريربت 
اليصأ اليبس  ةديصقلا  جتني  وهو  يبوتويلا ، لقعلل  ردانلا  ملحلا 

.ةثادحو اروطت  ةيديموفنإلا  تاقلحلا  رثكأ  جاتنإل 
ةيبرعلا ةقئاذلا  ىلع  ًانميهم  هتوربج  ةوقو  رعشلا  رحس  ّلظ 
سانجأ لوخد  نم  مغرلا  ىلع  نآلا ، ىتح  اهتايوتسم  فلتخمب 

ىلع ةيبرعلا  ةيفاقثلا  ةحاسلا  يف  لوادتلاو  يّقلتلا  زيح  ةديدج 
ًامومع نونفلا  رود  راسحنا  نم  مغرلا  ىلعو  روصعلا ، رم 
ىرخأ ةفاقثب  تءاج  يتلا  ةثيدحلا  لاصتالا  لئاسو  ةنميه  رثإ 

ال رعشلاف  ًادج ، ةقيض  ةقطنم  يف  بدألاب  مامتهالا  تعضو 
يّقلتلاو ةءارقلل  ةعضاخلا  ةيسانجألا  هتيلاعف  دودح  يف  ىّلجتي 
غيصيو ةيبرعلا  ةايحلا  بلص  يف  لّخدتي  وه  لب  بسح ،

هذهب اضرلا  نم  صانم  ال  كلذلو  ام ، وحن  ىلع  اهرهوج 
يفطاع مالستساو  رطاخ  بيط  نع  ةقلطملا  هبش  ةنميهلا 

.حيرم ينادجوو 
ةقيثو ةقالع  قارتخالاو  بجحلاو  رحسلاب  رعشلا  ةقالع 

ناميإلا دودح  زواجتت  ةقالع  يهو  روصعلا ، مدقأ  ذنم  ةيلدجو 
ءاضف يف  لخدتل  ءايشألل  ةيقطنملا  تاروصتلاو  يملعلا 
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هقافآب ةينافرعلا  ةيفوصلا  ةفرعملاو  سدحلاو  ساسحإلا 
تاروصتلا هذه  مهلي  ةعونتملا  هتايّلجتب  رعشلا  يقبو  ةفلتخملا ،

ماهوألاو مالحألاو  ىؤرلا  نم  ديزمب  اهيّذغيو  اهمعديو 
ىلعأ ديكوت  لجأ  نم  سوقطلاو ، تاثوروملاو  تادقتعملاو 
هترؤبو رعشلا  رهوج  عم  لعافتلا  اذه  ةيميمحل  دشأ  قيثوتو 

.يّظشتلاو ضومغلاب  بصخملا  هئاضفو  ةقيمعلا  ةينطابلا 
ىلع ًءاوس  يصنلا  يّلجتلا  تاقلح  نم  ةمهم  ةقلح  دسجلا 
ديعص ىلع  مأ  هسفن  يرعشلا  صنلل  ةيئاضفلا  ةيؤرلا  ديعص 

انعضي امبرو  ءاضفلا ، اذه  تاقبط  يف  دسجلا  ةغل  كاكتحا 
، انمامأ لثام  دسجك  يرعشلا  صنلا  عم   )) لماعتلا رمألا  اذه 
،[75] (( يقلتملاو عقاولاو  رعشلا  ملاع  نيب  ليصوت  ةانق  هربتعنو 

نمضتت ىوتسملا  ةيلاع  ةيريبعت  ةادأ  هفصوب  هيلإ  رظنلا  ربع 
ةيلجتم ةنطابو ، ةرهاظ  ةعونتمو ، ةددعتم  تاقاط  ليعفت 
يوطنت ةيدسج  ةعيبط  لّكشتل  دحاو  قايس  يف  مئتلت  ةيفاخو ،

.نينبتلاو روهظلاو  زوربلا  ةتفل  ىلع 
هتيساسحب يرعشلا  نفلا  هاّنبتي  يذلا  يعابطلا  لكشللف 

ام لوأ  نأل  ةديصقلا ، ةيئورقم  يف  هرثأ   )) ًامومع ةيديسجتلا 
ةقيرطو هجارخإ  ةيفيكو  صنلا  لكش  وه  ءىراقلا  هب  مدطصي 

ةماه تاعابطنا  ةدع  ددحتت  هلالخ  نمو  ةحفصلا  ىلع  هعيزوت 
لمعتو ةلالدلا  يف  ريثأتلا  دح  ىلإ  لصتو  يقلتملا ، يف  ةرثؤمو 

هراشتناو هرزجو ، هدمو  هعيزوتو ، عاقيإلا  يمانت  ىلع 
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ىلع ، [76] (( تماص عقاو  ىلإ  هتلاحتساو  هعّطقتو  هددرتو ،
ةءارقلا ةقطنم  يف  دسجتت  تارهظمت  نع  ضّخمتي  يذلا  وحنلا 

.ساسألا اذه  ىلع  اهعم  لعافتلاو  اهيّقلت  يرجيو  ةيرصبلا 
لاعفنالا ةكرحو  ةفطاعلا  دهشم  يف  دسجلا  رهظمت  نإ 

ابئاغ ناك  نأ  دعب  يرعشلا  دهشملل  هردصتو  ةلالدلا ، فّشكتو 
توكسملا ةقطنم  يف  ًاروشحمو  يبرعلا  يرعشلا  ثاريملا  يف 
لاعفنالاب ًانوحشمو  ًاجومتمو  ًاكرحتم  ًاباطخ  لّثمي  هنع ،
ةيرعشلا ةغللا  بيكرت  ةداعإ  ىلإ  يضفيو  طاشنلاو ، ةيويحلاو 

، دسجلا روهظ  نع  حيرصلا  نالعإلا  تاقايس  نمض  اهليغشتو 
ةقطنم يف  يباتكلا  داوسلا  هسكعي  ًايباتك  ًارصبم  هفصوب 
ىّلجتيل لاودلا  للخ  نم  غزبي  ًايئايميس  الادو  ةقرولا ، ضايب 

.ىنعملا ميقو  ةلالدلا  ءاضف  يف  ًايدهشمو  ًايروص 
ةيلكش تاياغل  يرعشلا  ءاضفلا  يف  دسجلا  قالطإ  نكي  مل 
ربعيو لوقي  يكل  لب  ةيراجتو ، ةيقيوست  ةيئاعدو  ةيمالعإو 

يمنصلا هنومك  نم  قلطنيو  ريشيو  نلعيو  ررحتيو  نيديو 
ةيزمرلا ةيئايميسلاو  ةيليكشتلا  هتفيظو  زاجنإ  يف  يضميو 

رسكل ةليسو  يرعشلا  لوقلا  نم  لعجي  يذلا  وحنلا  ىلع  ًاعم ،
ىلإ هليوحتو  هتارفش  كفو  هقيلاغم  حتفو  بجحلا  ةملظ 

.ةرهاظت
يسوريإلا هانعمب  ةبراقملا  هذه  يف  دسجلا  ددحتي  ال 

عساشلا يناكملا  يناسنإلا  هانعمب  لب  طقف ، درجملا  يوبغرلا ) )
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حور دوجو  ىلع  دهاشك  كرحتي  يذلا  ليلدتلاو ، ريبعتلا 
ةكرح نأل  ةيئرم ، ةداعتسال  لباق  ريغو  بايغلا  يف  لغوم 
قلخلاو راكتبالا  ىلع  هتقاطو  هطاشنو  هتيلاعفو  دسجلا 

يناسنإلا رابتعالا  ةداعإ  ىلإ  ليبسلا  يف  ليدبلا ، يه  عادبإلاو 
.دسجلل

لخادتلاو كباشتلا  مئادلا  روظنملا  اذه  قفو  ىلع  رعشلا 
يزاوتلاو ضقانتلاو  داضتلاو  ضراعتلاو  رفاضتلاو 

ملاع قلخو  تازجعملا  زاجنإل  ةبيجع  ةلآ  وه  امّنإ  عطاقتلاو ،
ام ّلكب  ايجولويديألا ، هيلع  نميهت  يذلا  يعقاولا  ملاعلل  ليدب 

رهقلاو بسكلل  مومحم  قابسو  حلاصم  نم  هيلع  يوطنت 
ةدرولا ىلإ  رظنلاو  فيغر ، ىلإ  ةايحلا  لازتخاو  داهطضالاو 

تاداريإلاو حابرألا  نم  ديزم  قيقحتو  عيبلل  اهتيلباق  رادقمب 
.باسحلا ةفعاضمو 

وأ هزواجت  نكمي  ال  يذلا  يرورضلا  ليدبلا  وه  رعشلا 
ةايحلا ةيرارمتسا  يف  هتروطخ  نع  يضاغتلا  وأ  هنايسن 
زجوم ليدب  هّنكل  تارربملاو ، بابسألا  تناك  امهم  اهتموميدو 

دودحملا يوبخنلا  هروهمجو  نفلا  اذه  تاءاضفل  ّالإ  حلصي  ال 
يف دوجوم  وهف  اذل  .هريغ  مهل  سيل  نيذلا  نييدبألا  هقاشعو 
هنع لزعمب  يرجت  ةايحلا  لعجي  ام  وهو  ًادج  ًاقيض  ودبي  زيح 

ةايحلا لثمي  كلذ  ّلك  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ّالإ  هنم ، ةلفغ  يفو 
ىلع بجحلا  قرتخي  بهال  داوس  يف  اهرصتخيو  اهرسأب 
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.ةقيقحلا لوقي  تماص  ضايب 
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ةيسانجألا ُةرماغملا 
اهّنإ رايتخالاو ، ةدارإلا  ةيرح  ةقطنم  يف  ةرماغملا  عقت 
هذه نمو  .ةيرحلا  لاكشأ  نم  ةرارحو  ةيلعاف  رثكألا  لكشلا 

اهتالالد باستكا  يف  ةرماغملا  عرشت  تاذلاب  ةقطنملا 
ةزنتكملا ىنعملا  قافآ  بساني  يذلا  وحنلا  ىلع  اهريوطتو 

ةهج نم  لعافتيو  ةهج ، نم  يناسللا  اهقمع  يف  ةيواثلاو 
.هراطإ يفو  هنمض  لمعت  يذلا  يوغللا  قسنلا  عم  ىرخأ 

رحلا يمانيدلا  جولولا  يه  موهفملا  اذه  ىلإ  ًادانتسا  ةرماغملاف 
اهريرحتو ليهاجملا  حاتتفا  يف  عورشلاو  ءايشألا  ةفاثك  يف 

نع فشكلاو  اهايافخ ، ةءاضإو  اهراتتساو  اهضومغ  نم 
بجحلا كاهتناو  لوادتلا  ضرأ  جراخ  عقت  ةديدج  ناعم 

تاكردملا زواجتو  ءايشألا ، عم  ركب  راوح  يف  لوخدلاو 
روبعو اهتيدودحمو  ساوحلا  ةيقطنم  عم  لعافتلل  ةلباقلا 

.شهدملاو ديرفلاو  يئانثتسالاو  بيجعلا  ىلإ  دئاسلا 
ةقاطب اهلغشتو  ثحبلا  حور  ةرماغملا  بستكت  ىنعملا  اذهب 
حبصتو لامتحالا  زجاح  ثحبلا  ةفسلف  اهب  زواجتت  ةفعاضم 

نم ثحبت  ال  يه  ذإ  .ققحتلاب  ةموكحمو  داجيإلاب  ةنوهرم 
اذهل نكمي  الو  هتيمتح ، لجأ  نم  لب  لوصولا  لامتحا  لجأ 

ناميإلاو ةعاجشلا  ةفص  رفاوت  نود  نم  زجني  نأ  ىنعملا 
لعف وحن  عوزنلاو  دادعتسالا  نم  ةلئاه  ةيناكمإ  راهظإو 

يويحلاو ينفلا  زجنملا  اهيلع  فقوتي  ثيحب  ةرماغملا ،
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.رماغملل يلامجلاو 
ذإ هترماغم ، ىصقأ  هتثادحو  عيفر  زارط  نم  رماغم  نانفلا 

تثدحأ يتلا  ةيلامجلاو  ةينفلاو  ةيبدألا  تاثادحلا  ّلك  نإ 
لعفب كلذ  تزجنأ  ةيرشبلا ، خيرات  يف  ةريطخ  تافاطعنا 

ةقراخلا ةّذللا  تناك  امبرو  .اهئادأ  ةمق  ىلإ  اهترماغم  لوصو 
تاققحتلا مظعأ  نم  ةدحاو  هحورو  رماغملا  دسج  لعشت  يتلا 

ةمظعب اهيف  رعشي  يتلا  كلت  هتايحو ، رماغملا  نانفلا  خيرات  يف 
.يعادبإلا قلخلا 

ةبرجت يه  اهروصع  مدقأ  ذنمو  ةيبرعلا  ةيرعشلا  ةبرجتلا 
هنودم مدقأ  هفصوب  يلهاجلا -  رعشلا  ناك  امبرو  ةرماغم ،

يف ترفاوت  ةرماغم ، رعش  نآلا -  اهلوادتن  ةيبرع  ةيرعش 
يف ضوخلا  فورظ  لثمأ  ىلع  ةصاخلاو  ايلعلا  اهجذامن 

رحلا رايتخالا  ةليضفب  اهنم  قّلعت  ام  اميسالو  ةيشحولا  اههايم 
لوح زكرمتلاو  ةيرعشلا  تاذلا  ىلإ  ءامتنالا  ىلع  ةنهارملاو 

.اهتوذتو اهتدارف 
نع تضّخمتو  ةورذلا  تغلب  يسابعلا  رصعلا  يف  اهّنأ  ريغ 

رابكلا ءارعشلا  ددعتب  تددعتو  تعونت  ةرماغم  تافسلف 
تمهسأ ةيعوضومو  ةيتاذ  فورظ  تحيتأ  ذإ  مهعونتو ،

هب ءافتحالاو  ةرماغملا  خانم  ةياعر  يف  ًاريبك  ًاماهسإ 
تاناكمإلا يوذ  نم  ءارعشلا  تائم  نأ  انه  دقتعنو  .هعيجشتو 

، ةيرعشلا ةرماغملا  ةلجع  تحت  اوقحس  رصعلا  اذه  يف  ةيلاعلا 
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اوزكر نيذلا  ذاذفألا  نيرماغملا  كئلوأ  ّالإ  مهنم  ّقبتي  ملو 
.دبألا ىلإ  ةيبرعلا  ةيرعشلا  ءامس  يف  ةقاّفخلا  مهتايار 

لخاد ةثيدحلا  ةيبرعلا  ةيرعشلا  ةبرجتلا  نياعن  نأ  انلو 
دعب ةظقيو ، ةيلعافو  ةكرح  هتالاح  دشأ  يف  ةرماغملا  دهشم 

هتايّلجت رطخأب  ةرماغملل  قيمعلا  ىنعملا  اهناسرف  كردأ  نأ 
يف ةلعتشملا  ةرماغملا  حور  نم  يدهب  اوحارف  اهامسأو ،

ءارثلاو بصخلاب  ةدشتحم  ةديدج  قطانم  نوداتري  مهتاليخم 
لباق وه  ام  ةباحرو  ةيرحب  اهنم  نوذخأي  ىنغلاو ، ةيشحولاو 
كلذ سكعنا  ثيحب  كلذل ، لباق  ريغ  وه  ام  نوبصتغيو  ذخألل 

ةرتوتم تءاجف  ةيرعشلا  مهبراجتل  يليكشتلا  ءاضفلا  ىلع  هّلك 
.ليمجو شهدم  وه  ام  لكب  ةقفدتمو  ةنوحشمو  ةجئاهو  ةقلقو 

يف ًايرعش  ةرماغملا  اهتبستكا  يتلا  يناعملا  ىفصأ  نم  ّلعل 
يهو ةيرعشلا ، ةغللا  هب  تلّثمت  يذلا  حرفلا  ىنعم  ددصلا  اذه 

ةيبولسألاو ةيناسللا  ةاناعملا  نم  خذاب  زارط  نع  فّشكتت 
ىنعملا اهنطاب  يف  جزتمي  ثيح  ةفيثكلاو ، ةفيرطلا  ةيرعشلاو 

نم هزرفت  امو  تايطعملا  هذه  قفو  ىلع  ُةرماغملا  .ةاناعملاب 
نم هحرتقت  امو  ناولأو ، ىؤرو  تاءاضفو  لبسو  تاخانم 

صلاخ لامج  يه  راوحلاو ، لعافتلاو  حاتفنالل  ركِب  تايلآ 
ةيعجرم هفصوب  لمعيو  رهظمتلاو ، جومتلاو  ةنورملاب  عّتمتي 
اهيّذغتو ةفاثكلاو  قمعلاب  ةيرعشلا  ةغللا  نومت  ءارثلاب  ةرخاز 

ةردقب ناميإلا  ىلإ  اندوقي  يذلا  وحنلا  ىلع  حرفلاو ، زاجعألاب 
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نم لامجلا  ةفسلفل  هيقيقح  قاتعنا  صرف  ريفوت  ىلع  ةرماغملا 
ةيضفألا يف  ةقلطم  ةيرحب  ايحتل  ةقطنملاو ، فسلفتلا  دويق 

.عادبإلل ةقّالخلا 
تايلجت لوح  ةيلامجلا  ةرماغملل  ةيدقنلا  ةيؤرلا  روحمتت 
بستكتو يبدأاللا ، صنلا  يف  ةيلامجلا  ةرماغملا  موهفم 

لوحتت نأ  حمطت  يتلا  ةيلامجلا  ةيدقنلا  ةميقلا  نم  اهتيعورشم 
ةرماغملا يهاضت  ةيلامج  ةرماغم  ىلإ  ةيدقنلا  ةسرامملا  اهيف 

ىلإ ليبسلا  يف  اهب ، لعفنتو  ةفاضتسملا  صوصنلل  ةيلامجلا 
صنلاب دقنلا  اهيف  يقتلي  يتلا  ةرماغملا  ةيلامجلا  ةظحللا  لعج 

، ةكرتشم زازفتساو  ريوثتو  لعافتو  لاعفناو  حرف  ةظحل 
ةيلالقتسا ىلع  لصفنم  لاغتشاو  ةمكاحم  ةظحل  تسيلو 

ضارعتساو قوفتلاو  ناهرلا  ةعزن  هاجتاب  رئاس  جذومنلا 
.ةفرعملا

صحف ىلع  ةرماغملا  تايوتسم  نم  لوألا  ىوتسملا  لغتشي 
ةيمانيد نم  هنع  فشكتت  امو  ةيرعشلا ، ةرماغملل  ةرح  قطانم 
حاتفنالاو دايترالا  ةعاجش  ةحاتملا  اهتيرح  نم  ذخأت  ريبعت 
.اهترضخ بيصختو  ةنخاسلا  ةيرعشلا  ضرألا  ةعاسش  ىلع 

سملتي ثيح  يّلجتلا  ةرماغم  ىلإ  يناثلا  ىوتسملا  بهذيو 
جراخلا دودحب  اهتقالع  يف  يرعش  لخادلا -  ليكشتلا  دودح 
جراخلا نيومتل  ةحرتقملا  لخادلا  اذه  تاردقو  يرعش ، - 

.هراشتناو هتموميد  ةمهم  ليهستو  يرحسلاو  يلامجلاب 
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نم ثلاثلا  ىوتسملا  يف  يرعشلا  قارتخالا  ةرماغم  امأ 
تاهجوملاب لسوتت  نأ  نكميف  ةرماغملا  تايوتسم 

تانوكم اهفصوب  ةيرعشلا ، رطألاو  تابتعلاو  تابحاصملاو 
يتلا ةرماغملا  لاكشأ  نم  لكشب  صوصنلا  دفرت  ةيلامج  ّخض 

.اهيدحتو نوتملا  ةعراقم  يف  شماوهلاب  ءافتحالا  ىلع  ضهنت 
نم فيثك  يجهنم  مامتهاب  تيظح  دقو  لكشلا  ةرماغم  زربتو 

ردصتتل ةثيدحلا ، ةيبرعلا  ةيدقن  ركفلا -  ةنودملا  ندل 
لكشلا ةشاش  ىلع  هتاءارجإ  رييست  اهعسوبو  عبارلا  ىوتسملا 

ًامئاد رهظُت  يتلا  ةيرعشلاو ، ةيبولسألاو  ةيغالبلا  اهرهاظمب 
تاحاسم ىلع  يبهذلا  هرابغ  رثني  ًايظشتم  ًايرعش  ًانوك 

.صوصنلا
رهظُت نأ  نكميف  ةيرعشلا  ةنكمألا  ةرماغمب  ريكفتلا  امأ 
ريجفتو ناكملا  ةكرح  ليعفت  يف  ةقّالخ  ةيمارد  تاقاط 

ىلإ يعسلا  يف  ىرخألا ، ةيرعشلا  رصانعلا  عم  هعارص 
يف دب  الو  .يرعشلا  هروضح  ديكوتو  يناكملا  لايخلا  زيكرت 

ةرماغملا تايوتسم  نم  رخآ  ىوتسم  يفتحي  نأ  قايسلا  اذه 
لوحتلاو لمعلا  ةيلدج  نع  فشكي  وهو  ةروصلا ، ةرماغمب 

صنلا ةقطنم  ةقرولا -  حطس  نيب  عزوتملا  لعفلا  لدابتو 
سيركتل ليكشتلا ،-  ةقطنم  ةحوللا -  حطسو  يرعشلا ،- 
ريعشتلا ةعزن  حارتقاو  ةقرولا ، حطس  ىلع  ليكشتلا  ةعزن 
اهريغو تايوتسملا  هذه  نأ  بسحنو  .ةحوللا  حطس  ىلع 
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بعللاو ليوأتلاو  ةءارقلاو  رايتخالاو  ةنونعلاو  ةيمستلاب  رماغت 
قافآلل ام  وحن  ىلع  بيجتسي  ٍردقب  حوتفم ، ناديم  يف  رحلا 
ًايرظن ةيسانجألا  ةرماغملا  لعف  اهيلع  يوطني  يتلا  ةعساشلا 

.ةخذابلا ةفيثكلا  اهيناعم  نزتخيو  ًايئارجإو 
اذه يف  ةحرتقملا  ةلئسألا  مهأ  دحأ  جهنملا  لاؤس  ناك  امبرو 

يذلا مداصلا  قيمعلا  هّلظب  يدقنلا  دهشملا  ردصتي  ذإ  لاجملا ،
ىلإ ليمجلا  هعافدنا  جرحيو  ليوأتلاو  ةءارقلا  تابغر  يّطغي 
لمع ةقطنم  يفو  انيدلو ، اندنع ، جهنملاو  .صوصنلا  ملاوع 
ةداهش وه  ةيرظنلا  ةحاسم  يف  ةيّلجتملا  ةيدقنلا  ةيؤرلا  هذه 

اذه صنلا ، ةيرعش  نع  نالعإلا  يف  ةيقار  ةيفرعم  / ةيبدأ
ًادقعمو ًاقيمع  ًانئاك  ةءارقلا  ناضحأ  يف  ىّلجتي  يذلا  صنلا 

.ضبقلا ىلع  ًايصعو  ًاغوارمو  ًالخادتمو 
، ةعونتم ةفرعمو  ةبردم ، ةقئاذ  لعفب  ّالإ  جهنملا  يوتسي  ال 

ماودلا ىلع  تايلآلا  ذحشت  ةصلاخ ، ةيفرحو  ةقيمع ، ةفاقثو 
، ةشهدلل يح  سملت  هنإ  ةيلاع ، ةيزهاجب  ًارفنتسم  ًاذحش 
/ ةهكنلا قربل  حماج  صقتو  ةمدصلل ، ةءوفك  ةرواحمو 

ًامود وهف  ةنحم  ىلإ  لوحتي  ال  نأ  بجي  جهنملا  .باطخلا 
ىلإ ًادانتسا  ةفلتخمو  ةنولم  ًابوردو  ًالبس  لسانتت  يتلا  قيرطلا 

دومعلا وه  ةرماغملا  طرش  ّلعلو  ةءارقلاو ، ليوأتلا  تايرظن 
ىلإ دقنلا  لوحتي  هنود  نمو  جهنملا ، لكيه  ءانب  يف  رطخألا 

نالعإلا ةظحل  لوانتملا  يف  عقي  لئاس  يأب  ةغراف  ينانق  ءلم 

100www.jadidpdf.com



ناونعلا يه  ةرماغملاف  ًابح  دقنلا  مادامو  .قابسلا  ءدب  نع 
.رارسألا رسو  يزكرملا 

..رماغ  )) ةيلاع ةيجهنم  ةقثب  وساكيب  عم  لوقلا  انعسوبو 
(( ةيلامجلا ةرماغملا   )) ينعت انه  يتلا  ةرماغملا  نكل  دجت ،))
يف اهانعم  نم  ًالئاه  ًاردق  ةيلامجلا ))  )) اهتفص نم  ذخأت  يتلا 

ةعقوملا ناديم  رعشلا  نوكي  نيحو  ةيجهنملا ، ةعقوملا  هذه 
، تاجرد عفترت  ةلقتسملا  ةيناسللا  اهتنونيكب  ةرماغملا  نإف 

((، ةيلامجلا  )) اهتفصب نرتقت  ىتح  تاجردلا  هذه  فعاضتتو 
بصخ نع  ةيقيبطتلا  اهتاجومت  يف  ةيرظنلا  ةفصلا  فّشكتتل 

ىلع ءارغإلاو ، ةشهدلاو  نولتلاو  عونتلاب  نوحشم  يلالد 
ثيح ءارجإلا  ةحاسو  ةيرظنلا  ءاضف  يف  ىّلجتي  يذلا  وحنلا 

ةبرجتلا رامغ  ضوختل  اهّلك  اهتايلآ  ةيلامجلا  ةرماغملا  ذحشت 
ةيرحب كرحتت  اهتثارحل ، عضخي  يرعش  صن  ّلكل  ةيصنلا 

ّثحو نماكملا ، ضيرحتو  رؤبلا ، زازفتسال  ةشهدو  ةيمانيدو 
رمغتل ليكشتلا ، سومش  قالطإو  ىنعملا ، ريوثتو  دصاقملا ،
دسجلا شعتريلو  حرفلا  ءايضو  ةياوغلا  عوطسب  ءاضفلا 
تارذش ًارشان  ةفاك ، هساوحب  هصن  أرقي  وهو  ةبغرلا  يناغأب 
قيرطلا ىلإ  يدؤت  يتلا  بوردلاو  لبسلا  كلت  ىلع  ةبحملا 

.جهنملل ةرحاسلا  ةغوارملا ، ةسبتلملا ،
تاساكعنا نم  هنع  ضّخمتي  امو  ةرماغملا  ءاضفل  نكمي  ال 

ةنيعم رطأ  نمض  عضوي  نأ  ةيلامجو  ةيبدأ  ميقو  تاروصتو 
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ىلع ًايلك  ًاحاتفنا  حتفني  هنأل  ةددحم ، ةيضاير  تاسايقب  ساقيو 
يف كرحتلاو  بجحلا  قارتخاو  فولأملا  رسك  يف  ةبغرلا 
نم سيل  ةيئاهن ، ال  ةعساو  تايدم  تاذ  ىرخأ  تايوتسم 

اهقالطنا ةوهش  نم  دحت  ةمراص  طباوضل  اهعاضخإ  لهسلا 
رمثتست يهو  .قفألا  يف  بحرلا  اهدادتماو  اهتكرح  ةيرحو 

ام ّلكب  ًايلكو  ًاليصأو  ًايح  ًارامثتسا  ليختلا  ةقاط  اهتايلمع  يف 
ةيؤرلا قايس  يف  ةيلاعفو ، طاشنو  ةوق  نم  هيلع  يوطنت 
كرحتم ءاضف   )) هّنأ ىلع  ليختلا  ءاضف  نياعت  يتلا  ةعساشلا 

(( ًاعم ةموميدلا  يفو  هتاذ  يف  كرحتم  هّنإ  دودحب ، ءاضف  ال 
يفو هتاذ  يف  ةدودحماللا  ةيكرحلا  هذه  نأ  يف  كش  الو  ، [77]

باعيتسا ىلع  ةقئاف  ةردق  طبضلاب  هل  حيتي  ام  وه  ةموميدلا 
قطنم يف  هتيرح  ذخأي  يذلا  يعونلا ، اهطاشنو  ةرماغملا  لعف 

.ةنكممو ةحاتم  ةروص  أفكأبو  هجو  لثمأ  ىلع  ءاضفلا  اذه 
هتاخانمو ليختلا  تايلآب  طبترملا  كرحتملا  ءاضفلا  نإ 

يذلا ناكملل  ديدج  موهفم  قلخ  يف  مهسي  هتاونقو  هقافآو 
امك ليختلا  ءاضفل  هيف  عسّتي  يذلا  وحنلا  ىلع  هيلع ، لغتشي 

ناكملا سيل   )) ذإ هل ، ئوانملاو  لباقملا  يداملا  ءاضفلل  عسّتي 
ملاوع نم  ءزج  وه  لب  بسح ، يداملا  ملاعلا  نم  ًاءزج 

، ةماع ةروصب  ناكملا  تاروصتف  ًاضيأ ، ةفلتخم  ةيلايخ 
تاروصت تسيل  ديدحتلا ، نم  ربكأ  ردقب  ةنيعم  نكامأو 

ةيتاذ براجت  لعفب  ةلّكشتم  يه  امّنإو  ةيعوضومو ، ةدياحم 
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.[78] (( ةيجولوكيس فقاومو 
روصتلا نم  ديدج  خانم  ىلإ  ةركفلاب  ةيؤرلا  هذه  بهذت 

ءاضفل ةيرابتعالا  ةميقلا  ززعت  رظنلاو  ةيؤرلاو  لمأتلاو 
اذه يف  ةرماغملا  موهفم  ىلع  ايباجيإ  كلذ  سكعنيو  ليختلا ،
ًالمع اهفصوب  ةباتكلا  طاشنب  رمألا  قّلعتي  نيح  امأ  .راطإلا 

اهزاجنإل ةرماغملاو  ليختلا  نم  ديزم  ىلإ  جاتحي  عادبإلا  يف 
رودأ هيلإ  بهذ  ام  عم  ًامامت  قفتن  نأ  نكمي  اننإف  ًايعون ،

، ماحتقا ىلإ  ةرماغم ، ىلإ  جاتحت  ةباتكلا   )) نإ هلوقب  طارخلا 
يح قارتخا  ىلإ  ةباتكلا  لعف  لوحتي  ذإ  ، [79] (( قفأ عيسوت  ىلإ 

عادبإلا زونكل  يلامج  فشك  هاجتاب  دودحلاو  قفألاو  ىدملل 
.اهرهوج يف  ةيواثلا 

يباتكلا طاشنلا  دودح  عيسوتو  ةيماحتقالاو  ةيزواجتلا  اذه 
ىلع ةباتكلا  لعف  روصت  روظنم  يف  ليحي  نأ  هنأش  نم  هقفأو 
ّلك نم  رخسي  هنإ  دئاسلا ، ىلإ  نكتري  ال  يبدألا )  ) نأ ))

ريمدتلاو ضقانتلاو  ةلتاخملا  ىلع  مئاقلا  هنوناق  دكؤيل  نوناق ،
(( حتفتلاو ةيرحلل  ًاقئاع  ًاتباث ، حبصأ  امل  رمتسملا  كيكفتلاو 

ةرماغملا ىلع  هتردق  يف  ًةقيقح  هنوناق  رهوج  لّثمتيو  ، [80]

يتلا ةيلامجلا  ميقلا  نم  نكمم  ردق  ربكأ  قيقحت  ىلإ  ةهجتملا 
.يقلتلا ءاضف  يف  اهزاجنإ  ىلإ  ىعسي 

ىلع نميهت  يتلا  يه  يشافلا  اهقطنمب  ةغللا  نأ  يف  كش  ال 
ليلدتلا تاردقمب  بعلتو  اهتاويح  هجوتو  ةايحلا  ةكرح 
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يه  )) موهفملا اذه  بلق  يف  ةغللا  نإ  اهيف ، ليكشتلاو  زيمرتلاو 
اهلالغتسا يف  ةباتكلا  دهتجت  ، [81] (( هنكسمو دوجولا  ىوأم 

وحنلا ىلع  ةيلامجلا  اهترماغم  يف  ةلاعف  ةادأك  اهاوق  رامثتساو 
دوجو زرطو  ةديدج  ملاوع  ركتبي  فلؤملا   )) هيف لعجت  يذلا 

كلذ مهسيو  .يعادبإلا  هملاعو  يصنلا  هئاضفل   [82] (( ةديدج
جراخ ىرخأ  تاقاسم  ىلع  يباتكلا  عادبإلا  فلم  حتف  يف 

ذإ ماعلا ، يباتكلا  روظنملا  لخاد  اهيلع  فراعتملا  لبسلا 
ةباتكلا نإ  )) لوقلا : اهعسوب  ةحضاو  ةينهم  ةعانق  رفاوتت 

، ًايديلقت ًاقارتخا ال  تحبصأ  دق  رخآ -  وأ  ببسل  ةيعادبإلا - 
، ةبوجألل اميدقت  ال  لاؤسلل  ةراثإو  ةقباطم ، ال  ًالاكشتساو 

.[83] (( نافرعلاو تاذلا  نع  ىضر  لوهجملل ال  ةمجاهمو 
نم ةباتكلا  تايلامجب  ةرماغملا  ءاضف  قانعو  نارتقا  نإ 

ًاجازم يصصقلا  ينفلا  عادبإلا  لاجم  يف  فّلؤي  نأ  هنأش 
عادبإلا يزاوي  رخآ  ًايبدأ  ًاسنج  هفصوب  ًاديدج ، ًايدرس 
محالتلا رادقم  ىلع  يعادبإلا  هكارح  يف  ضهني  يرعشلا ،
ةيلامجلا هاؤر  نيب  ًايلمع ، صاقلا  هققحي  نأ  نكمي  يذلا 

يف اهتءافكو  ةرماغملا  ضوخل  اهدادعتسا  ةجردو  ةصاخلا 
ةصق جاتنإ  لجأ  نم  ةديرفلا ، ةيعونلا  ةيصاخلا  هذه  لالغتسا 
اهسفن نع  قّالخلا  يلامجلا  نالعإلا  ىلع  ةرداق  ةزواجتم 

.قانعلا اذه  ةجيتنو  يقالتلا  اذه  ديلو  اهفصوب 
ةبرجتب طبترت  نيح  لكش  اهل  نوكي  نأ  ةرماغملا  هذهل  دب  ال 
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، يدرسلا هئاطع  يف  يعون  يصصق  زارط  نع  ربعت  ةيلامج 
يصصقلا ءاضفلا  ةيساسح  عم  مءالتي  نأ  لكشلا  اذهل  دب  الو 

ام اذإو  .يلامجلا  فدهلا  هيف  ققحتي  وحن  ىلع  هعم  لعافتيو 
نونفلاو درسلا  نونف  نيب  نم  يصصقلا  نفلا  نأ  انكردأ 

كلذ نإف  ًادرفتو ، ةيصوصخ  رثكألا  وه  ىرخألا  ةيبدألا 
ذإ هيف ، لاغتشالاو  هرامغ  ضوخ  ةبوعص  ىلع  ًامتح  سكعني 

يدرسلا عادبإلا  لقح  يف  نيلغتشملا  نم  ريثكلا  رظن  يف  دعي 
نم ةلمج  بّلطتي  هّنأل  ةيبدألا ، سانجألا  نيب  دقعألا  ))
تاذ ةصق  ىلإ  ةدرفملا  ةطقللا  ليوحت  اهنيب  نم  تايطعملا ،

عاقيإلا امهيف  نيفثكم ، نيزكرم ، نيدرفتم ، لكشو  نومضم 
، ةياهنلاو ةيادبلا  غوص  ىلع  ةردقلا  امهيفو  قيوشتلاو ،
، هتيريرقت ال  ثدحلا  ءاحيإ  نم  ةثيدحلا  ةلالدلا  ءاطعإو 

.[84] (( هترشابم لوقلا ال  ءاحيإو 
فّلؤي امم  ةيدرسلاو  ةيليكشتلاو  ةينفلا  صاوخلا  هذه  ّلعل 

، يصصقلا نفلا  هب  زيمتي  يذلا  يعادبإلا  زارطلا  ةيعون 
ةرماغملا لكش  ديشت  يتلا  ةيصنلا  ةيصوصخلا  نع  فشكيو 

امهم ةدحاو  لاح  ىلع  رقتسي  يذلا ال  هجذومن  نع  نلعتو  هيف 
نم ريغتلاو  لوحتلا  ةيصاخ  نوكت  امبرو  ةبرجتلا ، تعستا 

يصصقلا نفلا  نأ  كلذ  .قايسلا  يف  ًارهظمت  هتايصاخ  دشأ 
رثكأ نم   )) ةيعونلا ةيصاخلا  هذهل  يرهوجلا  روظنملا  يف 
ءارث نم  هكلتمت  امب  تالوحتلل ، ةضرع  ةيعادبإلا  نونفلا 
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ًافيلأت ةدرفملا -  انألل  لاجم  نم  هحيتت  امبو  يبولسأو ، يعون 
ىلإ هب  بهذت  ، [85] (( ةدارفو عونتو  ددعت  نم  ةلوطبو - 
نأ نكمي  ةروريصلاو ، حاتفنالاو  ةباحرلا  يف  ةياغ  تالاجم 

يصصقلا زارطلاو  ةرماغملا  لكش  ديعص  ىلع  اهيف  زواجتي 
ًةقيقح راطإلا  اذه  يف  هّنإ  هل ، ةرواجملا  ةيدرسلا  نونفلا  مظعم 
ةصق ةبرجت  يف  رصحنت  هدودح  نأل  ، [86] (( دودح الب  نف  ))
اهعم اهدودح  لمحت  اهنأل  ىرخأ  ةصق  يف  رركتت  الو  ةدحاو 

.ًاضيأ
قايس يف  زارطلا  موهفمو  ةرماغملا  لكش  نياعن  نأ  انعسوب 
لخدم يف  ةيكريمألا  ةدقانلاو  ةصاقلا  تنريب ) يلاه   ) هتبتك ام 

ةريصقلا ةصقلل   )) نأ نم  ةريصقلا ) ةصقلا  ةباتك   ) اهباتك
وهو .يناسنإ  لكش  ّلك  لثم  ةددعتم ، لاكشأو  ةريثك  هوجو 
رثكأ اهنأ  امك  ًارارمتساو ، ةيعيبط  ةيبدألا  عاونألا  رثكأو  لوأ 

اذإو .ةصق  يكحي  نأ  هنكمي  درف  ّلكف  ةيطارقميد ، نونفلا 
، ام صخش  هيلإ  يغصي  نأ  دب  الف  ةباذج  ةصقلا  تناك 

ةربخلاو اماردلا  رهوج  اهلخاد  لزتخت  ةديجلا  ةصقلاف 
ىلع زكرت  دقف  ميمصلا  يفو  ةريصق ، اهنألو  .ةماع  ةيناسنإلا 

.[87] (( ةلماك ةايح  وأ  ةنس ، وأ  ةظحل ،
دودح انه  يصصقلا  زارطلا  يف  ةرماغملا  لكش  زاتجا 

روصحمو نّنقم  يبدأ  نفب  صوصخملا  يئارجإلا  لماعتلا 
ةعاسشو ًاعسوت  رثكأ  ءاضف  ىلإ  لقُنو  رشبلا ، نم  ةنيعم  ةئفب 
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دوجولا صق  يف  ةرحلا  ةيناسنإلا  ةعزنلا  بلق  يف  ًاقمعو 
فادهأو دصاقمب  يكحلل  ةمئادلا  ناسنإلا  ةبغرو  هتيئاكحو ،

امارد ىلع  يناسنإلاو  يعادبإلا  هكارح  ءاوطناو  ةفلتخم ،
ةصق ام  وحن  ىلع  لزتخُتو  ةيرشبلا  ةربخلا  اهيف  رهوجتت 

اذه يف  يلامجلا  هثبلت  ةروطخ  كاردإو  دوجولا ، يف  ناسنإلا 
قمع يف  ام  زيحل  هلاغشإ  ةيلاعف  نحتمي  يذلا  قيمعلا  لاؤسلا 

.دوجولا اذه 
نم ةدافإلل  يعسلا  يف  ًامئادو  ًاريثك  يصصقلا  نفلا  دهتجا 

ةيلامجلا تايلباقلا  نم  ديزمب  هزارط  دفرل  حاتم  وه  ام  ّلك 
هّخضو هيف  ةرماغملا  لكش  ءانغإ  ليبس  يف  ةينفلا ، تاناقتلاو 
هتميقب عافترالا  يف  مهست  يتلا  ةديدجلا  تاقاطلا  نم  رسيت  امب 
بصخ نم  لهني  حارف  ةيدرسلا ، هاوق  ةفعاضمو  ةيعادبإلا 

بلق يف  اهئارث  زيكرتو  هل  ةرواجملا  نونفلا  يف  تاناكمإلا 
ةفاثكلا ةغالب  ةغالبلا ، ىلإ   )) لامف ةرِئبملا  هتنضاح 
ةقاطلا تّقمع  يتلا  ، [88] (( ًاصوصخ رعشلا  نم  ةاحوتسملا 

ىلع ًايباجيإ  تسكعناو  يئايميسلا  اهروظنمب  ةيمالعلا 
يف اهروضح  ءانغإو  ةيصصقلا  ةرماغملا  لكش  بيصخت 
ّلك يف  ًاصاخو  ًاديرف  ًالّكشت  لّكشتي  وهو  يعونلا ، زارطلا 

.ةلوج
ةصقلا زرُط  هب  عتمتت  يذلا  صاخلاو  ديرفلا  لّكشتلا  اذه  نإ 

يف ةداع  دشتحي  ةيلامجلا  اهترماغمل  اهجاتنإ  يف  ةريصقلا 
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يوطنت يذلا  يعاعشإلا  ّثبلا  رؤب  نم  ةساسح  ةيزكرم  ةرؤب 
نأ  )) يف ةيلامجلا  اهتقاط  دكأتتو  ةيصصقلا ، ةنضاحلا  هيلع 

نوكتل ًاناعمل  عشت  ةدحاو  ةطقن  يف  ًاعيمج  اهرصانع  عضوت 
ةيئرم نوكت  اميك  ءوضلا ، يف  ةمحتسم  اهّلك  ةياكحلا  تاظحل 
درسلا رونب  يقلتلا  ءاضف  رمغت  ، [89] (( ةئيضم ةقارشإ  لثم 

ىلإ هتاذ  تقولا  يف  ذفنيو  ةياكحلا  هسفنتت  ثيح  هجهوو 
، فطاعتو طاشنو  ةنورمب  هلبقتست  يهو  ةئراقلا  تاذلا  قامعأ 

جازملا جذومن  امهنيب  ةلدابتملا  ةقالعلا  راطإ  يف  قّقحي 
.ةرماغملا ةفاقث  سكعيو  يصصقلا 

دودح يف  ّالإ  ةبولطملا  ةينفلا  ةروصلاب  كلذ  قّقحتي  دقو ال 
جازملا اذه  حور  ىلإ  يقتري  يعون  يئارق  كارح  ديسجت 

ىلإ ًادانتسا  ةريصقلا  ةصقلاف  ةفاقثلا ، هذه  قمعب  حّلستيو 
نم بّلطتت   )) اهفادهأو اهلاعفأو  اهاودجو  ةلداعملا  هذه  ةقيقح 
يف ًاينهذ  ًازيكرت  بّلطتت  امك  ىوصق ، ةجردب  ًامامتها  ئراقلا 

ةقحاللا تاريثأتلا  ومس  كاردإ  نم  نكمتي  ىتح  ليصافتلا  ّلك 
ةيئارجإ نم  ًالعاف  ًاءزج  هلعجي  يذلا  وحنلا  ىلع  ، [90] (( اهل

لكش جاتنإ  لاح  يف  يصصقلا  زارطلا  يف  يلامجلا  لوحتلا 
.هترماغم

ةطاسوب يصصقلا  نفلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  ةيساسح  رهظمتت 
، نفلا اذه  رهوج  يف  زيكرتلا  ةديدشلا  ةيعونلا  ةيصوصخلا 

يدرسلا ريبعتلا  يف  عونلا  ةيلاكشإل  يح  لّثمت  نم  همدقت  امو 
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رظنلا ىلإ  رميدروك -  نيدان  هيف -  بهذت  يذلا  وحنلا  ىلع 
، ًادج ينفو  صصختم  لكش   )) اهّنأ ىلع  ةريصقلا  ةصقلا  ىلإ 

ةيساسح طاقتلا  ىلع  اهتردق  يف  ، [91] (( رعشلا ىلإ  برقأ 
اهئانع يف  ةيعادبإلا  تاذلا  ةيصوصخ  نع  ريبعتلاو  ةبرجتلا 

.ىؤرلا فّثكتو  ءايشألا  لزتخت  يهو  يلامجلا 
ريبعتلا ةقاط  دودح  نم  يراشإلاو  يمالعلا  اهبرق  نإ 

ىلإ ماقملا  اذه  يف  اهعفري  رعشلا  يف  اهتغالبو  يئايميسلا 
ّلقأب ةزجنملا  ةيفطاعلا  ةدشلاو  ةيئاحيإلا  نم  ةيلاع  ةجرد  ))

يف طابضنالا  نم  ٍلاع  ردق  ىلإ  جاتحت  ثيحب  ، [92] (( لئاسولا
هيت ىلإ  اهدوقي  ال  يذلا  وحنلا  ىلع  ةرماغملا  لعف  كاردإ 

هانعمب يصصقلا  زارطلا  ةكس  جراخ  اهب  فذقي  يدرس 
ةيؤرلا هذه  ةرئاد  نمض  ةصقلا  ةباتك  نأل  يسانجألا ،

اهتاءاضفو ةبرجتلا  ةيرامعم  لخادو  ةينفلاو  ةيليكشتلا 
زيكرتو صاخ  لمع  يه   )) اهذوفن قطانمو  اهتايحومو 
هطابتراو يصصقلا  جازملا  ةيصوصخ  دكؤي  ، [93] (( ةقاطلل
ةرماغملا ةركفل  اهتباجتساو  ةدراسلا  تاذلا  ةيساسحب  ديدشلا 

رمثتسي وهو  يصصقلا  يوارلا  لاعفنا  ةجردو  اهتفاقثو ،
ًايصصق تقّلخت  دقو  ةياكحلل  ةددشم  ةسارح  ريفوت  يف  هليخت 

قّقحي يذلا  وحنلا  ىلع  .يقلتلا  ةنضاح  ىلإ  اهرفس  قيرط  يف 
لاصتالا (( ـ يقلتلاو ب ةءارقلا  ةيرظن  تايبدأ  يف  ىعدي  ام 

ئراقلا نيب  كرتشم  طاشن  هّنأ  ىلع   )) مهفي يذلا  يبدألا ))
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ميظنت ةيلمع  يف  رخآلا  يف  امهدحأ  رثؤي  ثيحب  صنلاو 
.[94] (( ةيئاقلت

يصصقلا درسلا  رصانع  مهأ  دحأ  اهفصوب  ةياكحلا  لخدت 
ىلع ًءاوس  ًايصصق ، قّلختت  ىتح  ةوسقلا  ديدش  ناحتما  يف 

وأ تانكمملا  وأ  تالاحإلا  وأ  تايعجرملا  وأ  تانوكملا  ديعص 
نم ةبرجتلا  لقنل  اعيمج  رّخست  يتلا  تاناقتلا  وأ  تاودألا 

ةصقلاف .ينفلا  عادبإلا  ىوتسم  ىلإ  يروعشلا  لثمتلا  ىوتسم 
ةرورض  )) ةلماشلا ةيؤرلا  هذه  قفو  ىلعو  ساسألا  اذه  ىلع 

نأ بجي  .ةشهدلا  اهيذغت  ةيويح  ةيفداصت  وه  اهساسأ  نإو 
نوكت ةمئاق  ةيزكرم  ةفطاعب  ةديجلا  صصقلا  عيمج  عّتمتت 

يلخادلا قفدلاب  ًاضيأ  عّتمتت  نأ  بجيو  .ةمراصو  ةيساسأ 
نونف ىلع  زيمتي  ًانف  اهلعجي  امب  ، [95] (( ةيئانغلا ةديصقلل 
زيمتيو اهنم ، عون  لاحلا  ةعيبطب  وه  يذلا  ىرخألا  درسلا 

نمض لغتشي  ىرخأ  نونف  ىلع  هسفن  تقولا  يف  ًايريبعت 
هزارطب ّلقتسي  ةياهنلا  يف  هنكلو  اهتاناقت ، نم  ذخأيو  اهئاضف 

ىرخأ نونف  نم  ةلحرملا  تاناكمإلا  نم  ًاديفتسم  صاخلا 
.هبيصختو هزارط  ريوطتل 

يذ يلالقتسالا  رهظمتلا  دودح  دنع  فقت  ال  يهو 
راطإلا اذه  جراخ  حتفنت  لب  ًايريبعت ، ةحضاولا  ةيصوصخلا 
ًافاضم ًاعزنم  عزنتل  عادبإلا  يف  ماعلا  ينوكلا  ءاضفلا  ىلع 

مهلل ةيليثمت  ةوق  تاذ  اهفصوب  ةيناسنإلا ، اهتميق  هيف  دكأتت 
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ةيساسحلا نم  ًادج  بيرقلا  يئاكحلا  هروظنم  يف  يرشبلا 
.ةيناسنإلا

ةيناسنإلا ةعزنلا  يذ  اهقاسم  ةفرعمبو  ةريصقلا  ةصقلا  نإ 
ةينف ةعطق  دعت   )) درسلاو صقلاو  يكحلا  ىلإ  اهتعيبطب  ةّقاوتلا 

(( يناسنإلا لايخلاو  سحلل  ىوصقلا  تايدملا  ىلإ  بيجتست 
رثكأو قمعأو  فثكأ  ةقاطب  ةباجتسالا  نم  تنكمت  امّلكو  ، [96]

.ةءارقلا عمتجم  عم  عسوأ  ًالصاوت  قّقحت  اهّنإف  ةرارح 
ءارآ عقاولا  يف  ًاصخلم  قايسلا -  اذه  يف  زويثام  انربخي 
ةصقلل ًابتاك  ًادبأ  حجني  ال   )) هّنأ نم  وب - » نلأ  راكدأ  »

...زيكرتلاو ةعاربلاو  ةلاصألا  كلتمي  مل  ام  ةريصقلا 
يف هعضت  ، [97] (( لايخلا نم  ةسمل  ًاضيأ  كلتمي  نأ  ...مهألاو 

ةريثملا ةحاسملل  فِّلؤملا  طيحملا  يف  ريثأتلا  نم  هنّكمي  عقوم 
ةقطنمو ةباتكلا  ةقطنم  نيب  ةيلاعفلا  ديدشلا  كارحلا  تاذ 
جذومن يف  ةيساسح  نم  كلذ  هنع  ضخمتي  ام  ّلكب  ةءارقلا ،

.يصصقلا درسلا  يف  ةيعون  ةيصوصخو  ةرماغملا 
يف ةضراعلا  اهتايساسحب  يريوصتلا  ليكشتلا  تاودأ  فقت 

ىنعملاب ةيصصقلا  هتركف  ذيفنتل  صاقلا  هجاتحي  ام  ةمدقم 
ةباتكلا ةكرح  يف  ةيليكشتلا  هتيؤر  ىّلجتت  ثيحب  رماغملا ،

ىلع ةاشرفلا  ةكرحل  ةلِباقملاو  ةيواسملا  ةقرولا ، ضايب  ىلع 
بدألا باّتك  نم  ديدعلا  نأ   )) يف كش  ذإ ال  ةحوللا ، ةحاسم 

يأ  ) هّنكلو مسرلا  يف  نوديج  مهّنأل  سيل  نومسري ، يصصقلا 
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ىلإ رظنلا  ىلع  مهمغري  هّنإ  .مهتباتك  يف  مهينعي  مسرلا )
لوق درجم  يصصقلا  بدألا  نوكي  ام  ًادج  ًاردان  .ءايشألا 

يرصبلا لابقتسالا  زّفحي  ، [98] (( ءايشألل ضرع  هّنإ  ءايشأ ،
.ًاعم يقلتملل  ينهذلاو 

اهب رهظمتي  يتلا  بصخلاو  فيثكتلاو  زيكرتلا  ةيصاخ  نإ 
تايئزجلاو ليصافتلا  ءاصقإ  ًاقلطم  ينعت  ال  صقلا  نف 

ال (( ـ ف ًانايحأ ، ةديعب  ودبت  دق  يتلا  تاراشإلاو  ةيروكيدلا 
،[99] (( ةريصقلا ةصقلا  يف  يساسأ  ءيش  يأ  لمهي  نأ  نكمي 

ناك امهم  يساسأ  وه  ةصقلا  ءاضفب  قّلعتي  ءيش  ّلكو 
ًاماهسإ مهسي  هّنأل  هابتنالا ، تفلي  الو  ًاطيسبو  ًايئزجو  ًاريغص 

يف زّكرتي  دق  يذلا  يصصقلا  جازملا  عاقيإ  ءاسرإ  يف  ًالعاف 
.ضعبلا روظنم  يف  ًايزكرم  دعي  دق ال  ءيش 

اهتيساسحو ةرماغملا  ةفاقث  ةرئاد  يف  كرحتملا  قطنملا  اذهب 
ةصقلا  )) نإف يصصقلا ، درسلل  ةيعون  ةيصوصخ  زاجنإل 
انيطعت نأ  بجيو  قمعلا  يف  ةدتمم  نوكت  نأ  بجي  ةريصقلا 
ةباتكلا ةبرجتل  ةيرهوج  ةليصح  يه  ، [100] (( ىنعم ةبرجت 
ىنعملا ةبرجت  اهيف  حرطت  ةءارقلا ، ةبرجت  عم  ًةلعافتم 

لوقلا عادبإ  اهيف  متي  يتلا  ةعاربلا  ىلع  دكؤت  ةديرف  ةيلاكشإ 
ةقيرط يه   )) يليكشتلا اهعضو  ءاضف  يف  ةصقلاف  يصصقلا ،

.[101] (( ىرخأ ةقيرطب  هلوق  نكمي  ام ال  ءيش  لوقل 
ةيساسح ًارهظمتو  ًاحوضو  رثكأ  ةقيرطب  دكأتت  انه  نم 
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يصصقلا درسلا  يف  ةيصوصخ  نم  هسكعت  امو  ةرماغملا 
يف ةرحلا  ةبرجتلا  ةيلاعف  ًاضيأ  دكأتتو  ةصقلا ، ةرامع  لخاد 

.يصصقلا جازملا  عم  قفاوتملا  يئارقلا  جازملا  ةراثتسا 
رامثتسا يف  ةيعونلا  اهتعاربب  ةصاخلا  لوقلا  ةقيرط  درفنت 

يف يزاتنافلا  ءاوتحال  يلاثم  خانم  قلخو  ليختلا  ةقاط 
يف يزاتنافلا ، ةنضاح  يف  يقيقحلا  ةرطسأو  يقيقحلا  ةنضاح 

ءيشلا نوكي   )) نأ يف  ًايعادبإ  ةلغتشملا  ةيفسلفلا  ةعانقلا  قايس 
،[102] (( ًايزاتناف هنوكل  ًادج  ًايقيقحو  ًادج ، يقيقح  هّنأل  ًايزاتناف 

اهيلع لمعي  يتلا  ةيساسألا  ةيلعفلا  ةدعاقلا  لثمي  ام  وهو 
.ًامومع بدألاو  ًاصوصخ  صقلا  رهوج 

يتلا تابراقملا  ّلكب  ًالمعو  قايسلا  اذه  يف  ةريصقلا  ةصقلا 
اهجازم ضرفو  ةرماغملا ، ىلع  اهتاقاط  ضارعتسال  اهاندشح 
ةيئاكحلا اهتيؤرو  اهتيساسح  لوحت  ةبقارمو  دهشملا ، ىلع 

ىلع ، [103] (( لماكتم يمارد  لمع  يه   )) ًايدرس ةرولبتملا 
بهذت نيحو  .ًانايحأ  ةيباتكلا  اهتحاسم  رغص  نم  مغرلا 

ًاقيمع لغوتتو  ةيدرسلا  اهتهاتم  يف  ًاديعب  ةيصصقلا  ةرماغملا 
نع ىأني  يعون  زارط  ىلإ  لكشلا  لوحتي  دق  اهجازم  يف 

عونلا فينصت  ةيضق  كبترت  دق  كلذبو  يصصقلا ، راسملا 
رودأ عفد  ام  وهو  يدرسلا ، يبدألا  سنجلا  ةرئاد  نمض 

: رامضملا اذه  يف  هبتك  ام  فصو  يف  لوقلا  ىلإ  طارخلا 
تافصاوملا قفو  ةريصق ، ةصق  الو  ةياور  بتكأ  ام  سيل  ))
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ةريسلاب وأ  رعشلاب  وه  الو  نييبدألا  نيسنجلا  نيذهل  ةيديلقتلا 
ةيحور ةرماغم  ةرماغم ، وه ؟ امف  .تافصاوملا  قفو  ةيتاذلا 
ةعيبطب امهنيب  لاصفنا  الف  ًاعم  نومضملاو  لكشلا  يف  ةيبدأو 

ربع ةباتكلا  هيمسأ  ام  اهل ، حرتقأ  نأ  ديرأ  ةباتك  يهو  لاحلا ،
.[104] (( ةيعونلا

ًاقالطإ حجنت  ماعلا ال  راطإلا  يف  ةيديلقتلا  تافصاوملا  نإ 
، ةرماغملا ّلظ  يف  ومني  يذلا  يدرسلا  لمعلا  فصو  يف 

ذخأتو لهنت  تحارو  ًاريثك  تلخادت  عاونألا  نأ  ىلع  ًالضف 
ةرورضلا همتحت  كلذ  ىلإ  ًاليبس  تدجو  امّلك  ىرخأ  نونف  نم 

ام نأ  بسحنو  هبيصختو ، يبدألا  سنجلا  ريوطتل  ةينفلا 
لخدي نأ  نكمي  ةيعونلا )) ربع  ةباتكلا  (( ـ طارخلا ب هفصو 

هيلإ انبهذ  ام  قفو  ىلع  رماغملا ، يصصقلا  نفلا  باسح  يف 
نفلا يف  ليكشتلا  ةعاربو  ةرماغملا  ةيصوصخ  ةبراقم  نم 

.يصصقلا
هتدعو هتاودأ  بصخيو  رماغي  نأ  جهنملا  عسوب  له 

ىلإ قوتلاو  ةباحرلاو  ةيرحلا  نم  ديزمب  هلاغتشا  تاقايسو 
ةقوذتملاو ةفراعلا  ةيعونلا  تايصوصخلا  زاربإو  راهظإ 

يتلا ةيديلقتلا  دودحلا  قرتخي  نأ  هنكمي  لهو  ةئراقلا ؟ تاذلل 
، هموخت دنعو  جهنملا  موهفم  فاوح  ىلع  لّكشتت  ام  ةداع 

هجولوو هعافدناو  هتسامح  نم  ًامئاد  لّلقي  يذلا  وحنلا  ىلع 
ىلإ كلذ  ًازواجتم  تاباطخلا ، قامعأو  صوصنلا  ةينطاب  يف 
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هقلطتو يباتكلا  هنومك  نم  صنلا  ررحت  ةنخاس  ةءارق  زاجنإ 
؟ ةايحلا ءاضف  يف 

هلقع عرشي  نأو  رماغي  نأ  مويلا  جهنملا  ىلع  نأ  بسحن 
نأو ال ليختلل ، نكمم  ىدم  ىصقأ  ىلع  ًاقيمعو  ًاعساو  يدقنلا 

ًايرث دحلا  اذه  ناك  امهم  نيعم  دح  دنع  فوقولاب  ركفي 
روطتلا ىلع  موقت  نأ  بجي  ةيجهنملا  ةركف  نأل  ًابصخو ،

ذافنلاو فشكلا  هاجتاب  رمتسملا  يعونلا  كارحلاو  مدقتلاو 
يف جهنملا  ءاضف  يف  ةرماغملا  ةيكرح  دصر  نكميو  .رفحلاو 

مهافتلاو ءاقللا  نم  ٍلاع  ردق  ثادحإ  ىلع  اهتردق  قايس 
قايس يف  ةيميداكألا )) )) و ةيدقنلا ))  )) نيب قانعلاو  مؤالتلاو 

.لماك يلعافت 
روظنملا يف  ررحتي -  ًاحلطصم  اهفصوب  ةيدقنلا )) ))

تايعجرمو سسأب  هتايلاعف  طبر  نم  مئاقلا -  يحالطصالا 
ةيساسحلا حنمتو  ةنيصرو ، ةننقم  ةيرظن  ةفص  تاذ  ةيفسلف 

ليختلا ةقاطو  يلامجلا  قوذتلا  ةفاقث  ىلع  ةمئاقلا  ةيعابطنالا 
هطقاولو يقلتلا  تالبقتسم  يف  ةيرحلا  نم  ًاخانم  هيف  لمأتلاو 

عم هلعافت  قيرط  يف  ةيئارجإلا  هتالاعفناو  هدصاقمو  هتاعقوتو 
ساوحلاب ةرح  ةءارق  زجني  يذلا  وحنلا  ىلع  صنلا ، تاويح 

ءيشلا ةباحرلاو  ةيويحلاو  ةجازطلاو  ةفارطلا  نم  اهيف  اهّلك ،
.ريثكلا

ةظحلو صنلا  ةشهد  طاقتلاب  تايلآلا  هذه  حجنت  ثيح 
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يف براضلا  قيمعلا  يويؤرلاو  يفطاعلا  هرهوج  رسو  هلاعفنا 
نّكمت ةديدج  ةحفص  حتفتو  اهملحو ، ةبرجتلا  ةركاذ  روذج 

نأ هل  ناك  ام  ىرخأ  لوقح  ىلع  فارشإلا  نم  يداعلا  ئراقلا 
هتمدق يذلا  يجهنملا  داهتجالا  اذه  نود  نم  اهتاحاسم  داتري 

.راطإلا اذه  يف  ةيدقنلا )) ))
قمعملا نيصرلا  دصرلاب  ةداع  لغشنت  يتلا  ةيميداكألا )) )) و

تايلآ مادختساب  صنلا  اهيلع  يوطني  يتلا  ةيعادبإلا  رهاوظلل 
تايعجرم ىلإ  اهلمع  بيلاسأو  اهتيؤر  ليكشت  يف  دنتست  لمع 

، ًامومع يبدألا  لمعلا  صخت  ةيرظن  ةعيبط  تاذ  ةيفسلف 
.ًاصوصخ دصرلا -  ناديم  يبدألا -  سنجلاو 

ليوأتلاو ريسفتلاو  ليلحتلاو  ثحبلا  يف  اهترظن  عضخُتو 
ةيجهنم ًاضورف  لّثمت  يتلا  تاقلطنملا  نم  ةكبشل  ةءارقلاو 

ىلإ يدقنلا -  يميداكألا -  ثحبلا  تايلآ  ىعست  ةيرظن 
ةميق نم  هفلؤي  امو  ءورقملا ، باطخلا  عقاو  يف  اهيلع  ةنهربلا 

ةرهاظلل ةيلكلا  ةرامعلا  لخاد  يبدألا  هسنجل  ماعلا  دهشملا  يف 
تاذ قايسلا  اذه  يف  ةيدقنلا ))  )) ةغل تناك  اذإو  .ةيعادبإلا 
 - يجهنملا قسنلا  ةمارص  نم  اهررحت  يف  ةيرعاش  ةعيبط 

بجحلا ُةئراقلا  / ُةدقانلا ُتاذلا  اهيف  قرتخت  ام ،-  وحن  ىلع 
ردق ىلعأ  ىلع  ةيئارق  ةحاصف  نع  ةفشكتم  دودحلا  زواجتتو 

(( ةيئاشنإلا  )) ةقاط نم  ديفت  يهو  ةيريبعتلا ، ةيصوصخلا  نم 
تابسانم يف  اهل  ولحيو  دهتجت  يتلا  ةنرملا  ةيريبعتلا  اهتربخب 

116www.jadidpdf.com



ةءورقملا ةيصنلا  ةغللا  يراجت  نأ  ةيئارقلا  اهتلحر  نم  ةريثك 
.كلذل ةصرف  تدجو  امّلك  اهيهاضتو  اهثياحتو 

دهزلاو فيثكتلاو  ةّقدلا  ىلإ  ليمت  ةيميداكألا ))  )) ةغل
رهاوظلا ةجلاعم  يف  يقطنم  هبش  راسم  جاهتناو  صيصختلاو 

ىلع ةنهربلل  يعسلا  ةركف  لخاد  اهليوأتو ، اهتبراقمو  ةيصنلا 
ةيضاير ىلع  لغتشت  حور  نم  كلذ  هسكعي  ام  ّلكب  ضورفلا 

ىلإ لوصولل  دصرلاو ، صحفلاو  ةنياعملاو  رّكفتلاو  لّثمتلا 
.ةيئارقلا ةيافكلاو  ةيدقنلا  ةعانقلا  نم  ًامهم  ًاردق  ققحت  جئاتن 

ةرماغملا / ةءارقلا هذه  راطإ  يف  معزن -  نأ  انه  انلو 
ثوحب يف  اهيلع  انلغتشا  يتلا  تاءارقلا  ّلك  عم  ًاماجسناو 

اهعم لعافتتو  اهبراقتل  ةرماغم  ًاصوصن  ىرحتت  يهو  ةقباس 
تداق اهنأ  بسحن  يتلا  ةيجهنملا  ةرماغملا  نأ  ًايئارق ،- 

(( ةيدقنلا  )) نيب ةنِزاوم  ةيوست  ءارجإ  يف  دهتجت  انه  انتيؤر 
امهنم ّلكل  ظفحي  يذلا  وحنلا  ىلع  ةيميداكألا ،)) )) و

ّلك ىلع  ىرخأ  ةهج  نم  لغتشيو  ةهج  نم  هتايصوصخ 
ىلإ ًاديعب  بهذي  لب  ال  .امهيتيلاعف  نيب  ةكرتشملا  دودحلا 

تامامتهاو تاحاسمو  تاءاقل  دودح  ثادحتسا  ةلواحم 
اهزاربإ يدقنلا  ءارجإلا  لفكي  امهنيب ، ةديدج  ةكرتشم 

نم ةءارقلا  ذخأت  ثيحب  اهتايوتسم  ليعفتو  اهراهظتساو 
قرشمو يويح  حاتفناو  ةيرح  نم  هب  حمست  ام  ةيدقنلا )) ))

نم ذخأتو  صوصنلا ، يف  يعادبإلاو  ينفلا  كارحلا  ىلع 
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ةقاطلا جهو  نم  دمتسملا  يجهنملا  طابضنالا  ةيميداكألا )) ))
ططش يأ  يصقي  يذلا  يرظنلا ، خانملا  يف  زكرتملا  ةيملعلا 

يئارقلا دادتمالا  وحن  عافدنالاو  ةسامحلا  هحشرت  نكمم 
.ًانايحأ يقفألا 

ةقدلاو لازتخالاو  فيثكتلا  تاناكمإ  نم  ةدافإلا  ىلع  ًالضف 
حورلا دانسإ  ىلع  هتردق  يف  ًايرورضو ، ًانكمم  كلذ  ناك  امّلك 

نم فعاضيو  يدقنلا  راسملا  ءيضي  يرظن  ريهظب  ةيدقنلا 
اذه يف  ةيدقنلا  ةيرظنلل  ةصحاف  ةنياعم  ّلعلو  .هتءافك 

رحلا يعونلا  لخادتلا  اذه  يلج  وحن  ىلع  حضوت  رامضملا 
ليكشت يف  اميسالو  يميداكألا ،)) )) و يدقنلا ))  )) نيب جتنملاو 

، ةيئارجإلاو ةيرظنلا  اهرهاظم  يف  ةيدقنلا  تايؤرلاو  ثحابملا 
ميقلا ّلك  يف  ةيصنلا  ةرماغملا  رهوجل  ًامامت  بيجتست  يهو 

.ةءارقلاو ةبراقملاو  دصرلل  ًاناديم  تناك  يتلا  راكفألاو 
ايؤر ىلإ  ةيصصقلا  ةرماغملا  قايس  يف  رظنلا  يغبني 

ريثكلل عسّتي  ًابصخو  ًافيثك  ًاملاع  هفصوب  يصصقلا  ناكملا 
ىطعملا ةيساسحل  ًارظن  ةيصصقلا ، ةينفلا  تاءارجإلا  نم 

ناكملا ّلظي  ذإ  يصصقلا ، ليكشتلا  يف  لاعفلا  هرودو  يناكملا 
داهتجالل ًاحوتفم  ًالاجم  )) نيطقي -  ديعس  بسح  - 

ةيرظن ةرولب  دح  ىلإ  لصت  مل  يتلا  ةددعتملا  تاروصتلاو 
ىلع ًامئاد  يوطنت  هتءارق  ّلظت  ثيحب  ، [105] (( ءاضفلل ةماع 

ليوأتلاو ليلحتلا  نم  ديزمو  لّثمتلاو  داهتجالا  نم  مهم  ردق 
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هجتنتستو ًالوأ ، يصصقلا  صنلا  هب  يحوي  يذلا  وحنلا  ىلع 
راكفألاو ىؤرلاو  تاقالعلا  نم  ةكبش  ربع  ًايناث ، ةءارقلا 

.ةيئاضفلاو ةيئاكحلا  تاروظنملاو 
رخآلا ميسقلا  يف  صقلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  يصقت  امأ 

ةركف لخاد  لّثمتي  هّنإف  نمزلا )  ) وهو يصصقلا  ءاضفلل 
لصتت يتلا  رواحملا  نم  ةكبش  قايس  يف  يصصقلا  نمزلا 

ةوق ليلحتل  نمزلا ، موهفمب  رشابم  ريغ  وحن  ىلع  وأ  ةرشابم 
ىلع نمزلا  ةركف  حتف  يف  ةدراسلا  ةيصصقلا  تاذلا  لّخدت 
هيلإ رظني  يتلا  ةيضايرلا  ةيدودحملا  نم  عسوأ  ىدم 

.ةداع اهتطاسوب 
هيف دصري  يئارق  ءاضف  يف  ةيصصقلا  ةرماغملا  كرحتت 

قاطن يف  يصصقلا ، درسلا  تاعاعشإل  ةيوآرملا  تاساكعنالا 
لخادتو اهّثب  بيلاسأو  اهاياوزو  اهتاطيحمو  ةيدرسلا  رؤبلا 

نوزخملا راهظتسا  ىلع  صقلا  ةردقب  قّلعتي  ام  ّلكو  اهقاسنأ 
يف لغوتلاب  ًاضيأ  مهست  امك  .يكحلاو  صقلا  يف  يدرسلا 
نم كلذ  همدقي  امو  ايزاتنافلا ، ءاضفو  ثوروملا  ريثأت  ةقطنم 
نم ديزم  ىلع  ةياكحلا  ّثحي  ىوتسملا  يلاع  يدرس  معد 

فيظوتلا ةينطاب  يف  لّخدتتو  روضحلاو ، قلأتلاو  جهوتلا 
يزمرلاو يئاكحلاو  يبعشلا  ثوروملل  يرحسلا 

، ايزاتنافلا قفأ  ىلع  حاتفنا  نم  كلذ  هقّقحي  امو  يروطسألاو ،
صقلا ةرماغم  يرثيو  يلامجلا  لاجملا  ينغي  يذلا  وحنلا  ىلع 
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.ةريصقلا ةصقلا  نف  يف  درسلل  رخآ  ءاضف  قلخ  لجأ  نم  هيف 
ىلإ رظنلا  تفلت  نأ  يف  دهتجت  ةيئارقلا  ةلواحملا  هذه  نإ 

ةيلامجلا هميق  نع  فشكتو  ريطخلا ، يعونلا  نفلا  اذه  ةيمهأ 
يتلا ةيصوصخلا  ةدش  ببسب  ًامئاد  ةرماغملا  حورلا  تاذ 

، نفلا اذهل  ةيلامجلاو  ةيليكشتلاو  ةينفلا  ةعيبطلا  اهيلع  يوطنت 
ةيدرسلا ةءارقلا  عورشم  يف  رظنلا  ةداعإ  يف  مهست  نأ  لمأتو 

ادب ثيحب  ربكألا ، ةيمهألا  يئاورلا  درسلا  تلوأ  يتلا  ةيبرعلا 
.ديعصلا اذه  ىلع  ًايدقن  مولظم  ةريصقلا  ةصقلا  نف 

نم يرهوجو  ساسأ  ىنعم  يف   ( ةرماغملا لعف ( ناك  امبر 
ام ّلكب  بيرجتلاو ، قارتخالاو  زواجتلا  ىلع  لدي  هيناعم 

تاردقو ميقو  ىؤرو  تالالد  نم  ميهافملا  هذه  هيلع  يوطنت 
هذه ىلإ  ًادانتسا  ةرماغملا  نأ  هيف  كش  اممو ال  جئاتنو ، لاعفأو 
يتلا ةقّالخلا  ةيويحلا  لامعألا  راطإ  يف  جردنت  تايطعملا 

قّقحتلاب انه  ةرماغملا  لعف  طبتريو  ًامئاد ، فيضت  نأ  اهعسوب 
ةعطاسو ةحضاو  جئاتن  نود  نم  ةرماغم  ال  ذإ  زاجنإلاو ،

نأش نم  يلعتو  موهفملا  سركت  نأ  عيطتست  ضرألا ، ىلع 
.روهمجلا مامأ  ةركفلا 

لمألاب ناميإلاو  قفألا  ةعسو  عّلطتلاب  ًاريثك  ةرماغملا  طبترت 
عنصو دودحلا  زواجت  ىلع  ةيرشبلا  تاذلا  ةردقبو 

ربع ةيناسنإلا  ةقاطلا  لماك  لالغتسا  ىلع  ًالضف  تازجعملا ،
لوصولا لجأ  نم  اهتاناكمإ  رافنتساو  اهاوق  ّلك  ضاهنتسا 
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.قّقحتلاو زاجنإلا  ىوتسم  ىلإ  ةرماغملا  ةركفب 
ةروطخو ناسنإلا  ةميقل  لّثمت  ىلعأ  ىلع  موقت  ةركف  اهّنإ 

، ةايحلا ىنعمل  يزكرملا  لماحلا  هفصوب  ةايحلا ، يف  هدوجو 
الو شيعلاو ، يطاعتلل  ةلباقو  ةنكمم  اهلعج  يف  لوألا  لعافلاو 

بجي يتلا  ةقّالخلا  ةردابملا  ةميقب  ساسحإلا  نود  نم  كلذ  متي 
اهحنميو ةايحلا  ةريسم  دوقي  وهو  ناسنإلا  اهب  ىّلحتي  نأ 
ساسألا اذه  ىلع  ةرماغملا  ةركف  تناك  اذإو  .يقيقحلا  اهانعم 

ىلع اهيّلجتو  رهاظملاو  ىؤرلا  قّلختب  ًاقيثو  ًاطابترا  طبترت 
لباقو سوملم  يلمأتو  يسحو  يرصب  وحن  ىلع  ضرألا ،
اممف ةريثك ، تالاجم  يف  هفيظوتو  هنم  ةدافإلاو  هعم  يطاعتلل 

، لصاح ليصحت  دعي  ةيلامجلا  موهفمب  هطابترا  نأ  هيف  كش  ال 
نأ نود  نم  ريزغلا  ىنعملا  اذه  اهل  أيهتي  ةرماغم  ال  ذإ 
يف اهميقل  سسؤتو  يويحلا  اهلاجم  معدت  ةيلامج  ةيؤر  اهقفارت 

.روظنملاو ايؤرلا 
ةيفاقثلاو ةيويؤرلاو  ةيفرعملا  طويخلا  فّشكتت  انه  نم 

نإ ذإ  ةيلامجلا ، ىنعمو  ةرماغملا  ةركف  نيب  طبرت  يتلا  ةينفلاو 
رصنعلا قيقحت  يه  اهيناعم  نم  يرؤب  ىنعم  يف  ةيلامجلا 

ًاماهسإ مهست  ثيح  بيرجتلاو ، قارتخالاو  زواجتلا  يف  ينفلا 
زاجنإو ةعتملاو  شاهدإلا  قيقحت  يف  ًاقيمعو  ًاحضاوو  ًايلعف 
ىطعم ىلإ  رمتسملاو  مئادلا  عّلطتلا  ىلع  ًالضف  ديدج ، ءاضف 
ءاضف شعنت  ةديدج  ةيساسح  ىلع  رفاوتي   ( ىنعملل رباع  )
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.ةرماغملا زجنم  تايلامجب  عّتمتلا  يف  ئراقلا  كرشتو  ةءارقلا ،
نم هنع  فّشكتي  امو   ( قوذلا موهفم ( ىلإ  انه  رظنلا  نكمي 
ةردق هفصوب  تالالدو ، تالّثمتو  ىؤرو  تاناقتو  تايلآ 

، ةءارقلاو باختنالاو  زييمتلاو  رظنلا  ىلع  ةيعونو  ةقّالخ 
رامثتساو اهاوتحم  راهظإو  ميهافملا  ثرح  ىلع  ةرداق 

نم نيعم  ٍردقب  انه  موهفملا  ىّلحتي  نأ  ىلع  اهتاءافك ،
ةيساسح ىلع  ةيلآلا  لغتشت  نأ  لجأ  نم  ةبجاولا ، ةيجهنملا 
ةيسحلا اهتيعقاوب  يلاثملا  اهعّلطتو  ةركفلا  ةيفوص  جمد 

صيخشتلا اذه  قفو  ىلع  ةيلامجلا  ًاذإ  .يئارجإلا  اهجذومنو 
، عساش ىنعم  ىلع  حتفنت  يحالطصالاو  يموهفملاو  يفيرعتلا 

ديدحتو فيثكتو  داصتقاو  ةغالب  ّلكب  لّثمتي -  نأ  نكمي 
ٍقار ّينفو  ّيويؤرو  ّيفاقث  رّوصت  )) هنأب  ريئبتو -  زيكرتو 

. (( ملاعلل
ةلصتملا ةيئارقلا  ةطاحإلا  هذهب  ىظحي  يذلا  يئاورلا  صنلا 

ًاسنج هفصوب  قايسلا  اذه  يف  ةرماغملاو  ةيلامجلا  يموهفمب 
سانجألا ةيقب  نم  ًالوادتو  ًاراشتناو  ًاعويش  رثكأ  ًايدرس 

نم يرهوجو  ساسأ  ليكشت  يف  هجتي  ىرخألا ، ةيبدألا 
عسوتلا ققحي  يذلا  لكشلاب   (، ّصنلا ةيوينب  ىلإ ( هتاليكشت 

يذلا وحنلا  ىلع  فرصلا ، يصنلا  ال  يفاقثلا  لاجملا  وحن 
يفاقثلا لاجملا  ىلع  حتفنت  صنلا  ةيوينبل  ىرخأ  ةروص  مدقي 

.هتاناطبو هتاقبطو  صنلا  ءاضف  يف  رضاحلاو  فدارملا 
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امع َثيدحلا  يويؤرلاو ، يجهنملا  ليبسلا  اذه  يف  اننكمي 
يذلا  ((، ّيئاورلا لاجملا  )) انه ب ـ هيلع  حلطصن  نأ  نكمي 
طيحي امو  ةهج ، نم  ةيصنلا  ةيوينبلا  هتروصب  صنلا  يوتحي 
ةيلكلا هتروص  مسرت  ةطيحم  تاءاضفو  دودحو  موخت  نم  هب 

، ىرخأ ةهج  نم  هنوكو  هلكيهو  هرامعم  ءاشنإ  يف  مهستو 
صنلا تابتع  دنع  فقوتت  ةيلكو ال  ةيئاوتحا  ةءارق  لبقي  وهو 
يصنلا يباتكلا  لاجملا  ىلع  زيكرتلا  ةديدش  ةيوينبلا  اهتروصب 

يف مهم  رود  صنلل  ةيسانجألا  ةعيبطلل  نوكي  امبرو  .ًارصح 
يف ةرماغملا  لاجم  نإ  ذإ  ةءارقلل ، ةصاخلا  ةعيبطلا  ديدحت 

يرعشلا صنلا  يف  اهلاجم  نم  عسوأ  يئاورلا  صنلا 
ةيلكلاب مسّتي  ملاع  يئاورلا  ملاعلا  نأ  كلذ  يصصقلاو ،
لعجي يذلا  وحنلا  ىلع  ةينوكلاو ، ةيددعتلاو  عونتلاو  لومشلاو 

.رطألا رسكو  بيرجتلاو  ةرماغملل  ًابحر  ءاضف  هنم 
نونفلا تايطعم  لالغتسا  يف  ةياورلا  تعسوت  امّلكو 

، ربكأ وحن  ىلع  ةرماغملا  لاجم  حتف  نم  تنّكمت  ىرخألا 
زواجتو زجنملا  يدحت  رارمتساب  اهيلع  مّتحتي  ثيحب 

ريغ ةديدج  تاحاسمو  تاقبط  ثعبل  ًامود  يعسلاو  ثوروملا ،
، ةيصخشلاو ثدحلاو  نمزلاو  ناكملل  ةثورحم  ريغو  ةلغتسم 

ةيدرسلا ةيؤرلا  ريوطت  لجأ  نم  امهب  بعالتلا  ىلع  ًالضف 
ةديدج داعبأ  فاشتكا  ةلواحمو  اهقفأ ، عيسوتو  اهدودح  حاتفناو 
درسلا ةركف  ريوطت  ىلع  داجلا  لمعلاو  ةيئاورلا ، ةيصخشلل 
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ةفعاضمو هتاناقت ، ءارثإو  راوحلا  شاعنإو  ةددعتملا ، اهيناعمب 
.ًاضيأ فصولا  ةقاط 

حلطصم ريوطتل  ليبسلا  اذه  يف  ةحاتملا  رومألا  نم 
نيعلا ءايميك  لالغتسا  ىلإ  يعسلا   (( ّيئاورلا لاجملا  ))
اهتايلآ لامعتسال  ةلباق  اهلعجي  دهشم  ةعانص  لجأ  نم  ةئراقلا ،
ةيلمأتلا ةءارقلا  معدت  ةيرصب  ةءارق  قيقحتو  ةلماك 
عاقيإلا ليعفت  يف  داهتجالا  مث  نمو  ةيلييختلاو ، ةيروصتلاو 

.هتاناكمإ لالغتساو  هتايوتسم  ّلكب  يئاورلا 
يهف ةباتكلا  تاناقتب  يلامجلا  اهطابتراو  ريبعتلا  ةيبولسأ  امأ 

يف ةريبك  ةيمهأب  ىظحت  نأ  بجي  يتلا  ةينفلا  اياضقلا  مهأ  نم 
ليعفت نكمي  ذإ  هتيساسح ، ءاشنإو  يئاورلا  لاجملا  ءانب 

قايس يف  ةيلامجلا ، ةباتكلا  تاناقت  ريوطتو  ريبعتلا  ةيبولسأ 
، ثدحلا عاقيإ  ةراثإو  يدهشملا  ريوصتلا  ةيساسحب  عافترالا 
، هتيريبعت يف  ريزغو  هتيئاشنإ ، يف  بصخ  يوغل  باطخ  وحن 

هؤانبو صنلا  بيكرتف  .هتيزمر  يف  ددعتمو  هتلالد ، يف  يرثو 
يئاورلا خانملا  ةفارط  يف  مهسي  يذلا  وه  ساسألا  اذه  ىلع 

هنم عنصي  يذلا  وحنلا  ىلع  هتلوقم ، ةفاثكو  هتيؤر  ةثادحو 
.اهل رصح  تايلامج ال  ىلع  يوطني  ًارماغم  ًاصن 

يف  ، ريثتو ضّرحتو ، حرتقتو ، دهتجت ، نأ  اهيلع  ةءارقلا 
، صوصنلل ةبحرو  ةرح  ةءارقل  ةديدج  ةيجهنم  دامتعا  راطإ 

وحن ىلع  اهتيسردمو  جهانملا  ةيميداكأل  ءالولاب  نيدت  ال 
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يدقنلا ءاضفلا  هوشيو  صوصنلا  كبري  دماجو  فرص 
ءاضفلاو ةيجهنملا  حورلا  رّخسي  لب  جهانملا ، ةيفرعمل 

يعون لّثمت  يف  اهتيرحو  ةءارقلا  ةباحر  ةمدخل  يويؤرلا 
لامآ شعنت  نأ  هيف  عيطتست  يذلا  وحنلا  ىلع  صوصنلل ،

ىلإ ىقري  ًايدقن  ًاصن  مدقت  نأو  ةهج ، نم  ةايحلاب  صوصنلا 
ثيحب ىرخأ ، ةهج  نم  يعادبإلا  صنلا  روضح  ىوتسم 
نيصن يعادبإلا  صنلل  براقملا  يدقنلا  صنلا  ئراق  ىّقلتي 

وأ ديدجلا  هجاتنإ  قايس  يف  يعادبإلا  صنلا  ٍنآ ، يف  نييلامج 
يهاضملا يدقنلا  صنلاو  ةءارقلا ، ةطاسوب  هجاتنإ  ةداعإ 

.يعادبإلا صنلل 

125www.jadidpdf.com



يسانجألا ُليكشتلا 
بدألا ةقطنم  يف  لغتشملا  ليكشتلا ))  )) موهفم ّلظي 

ىلع ًايصع  ًاموهفم  ًاصوصخ ، رعشلا  ةقطنم  يفو  ًامومع ،
يحالطصالا نينقتلا  ىلع  ًابعصو  قيقدلا ، يئارجإلا  ديدحتلا 

ةيتاودألا مسرلا  ةقطنم  نم  ًالوأ  لوحم  هّنأل  كلذو  درجملا ،
ةعساو ةغللا  ناديم  يف  هتكرح  نأل  ًايناثو  ةيلامجلاو ، ةينفلا 
اهدحت نأ  نكمي  ال  ةكبتشمو  ةلخادتمو  ةقيمعو  ةضماغو 

يف ةبحرلا  ةيمانيدلا  هتكرح  نم  ضيقنلا  ىلع  ةحضاو ، دودح 
حوضوو ةوق  ّلكب  ةكرحلا  هذه  ىّلجتت  ذإ  مسرلا  ةقطنم 

داعبأ لخاد  نوللاو ، ّطخلاو  ةلتكلاو  ةحاسملا  يف  رهظمتو 
ساسحإلاو ًايرصب  اهترشابم  نكمي  ةحوللا  دودح  يف  ةيئرم 

.ًايلييخت اهب 
يتلا ةقالعلا  ليلحت  يف  ًءادتبا  ليكشتلا  موهفم  ةبراقم  نكمي 

ةعنصلا ءاقلب  ذإ  ايؤرلاو ، ةعنصلا  نيب  ليكشتلا  اهيلع  لغتشي 
ليكشتلا موهفم  ملاعم  حضتت  امهلخادتو  امهرفاضتو  ايؤرلاو 

ةنضاح يف  زوربلاب  ةيلامجلاو  ةينفلا  هطويخ  لوأ  أدبتو 
ةبعللا ناقتإو  قذحلاو  ةراهملاب  ةعنصلا  لصتت  ذإ  صنلا ،

، ةربخلاو ةبرجتلا  نم  ةنكمم  ةقاط  ربكأ  مادختساب  ةيرعشلا 
ّلكو سدحلاو  ةيساسحلاو  ملعلاو  ةفرعملاو  ةفاقثلاب  ةناعتسالاو 

، ةيعادبإلا ةيلمعلا  ةمدخل  يرورضو  حاتمو  نكمم  وه  ام 
ىقبي ةيلامجو  ةيعادبإو  ةينف  ةرورض  ةيرعشلا  ةعنصلاف 
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لحارم عيمج  يف  اهليغشتو  اهليعفت  نود  نم  ًاصقان  صنلا 
يرورضلا حانجلا  لّثمت  ةعنصلا  تناك  اذإو  يصنلا ، نيوكتلا 
يرورضلا حانجلا  لّثمت  ايؤرلا  نإف  ةيعادبإلا  ةيلمعلل  لوألا 

ًايرعش ًاصن  جتنت  نأ  نكمي  اهدحو ال  ةعنصلا  نإ  ذإ  يناثلا ،
تايلاعف لقن  يف  ايؤرلا  ةقاط  ىلع  دامتعالا  نود  نم  ًاقّالخ 

امك رمثمو ، فيثكو  بصخ  يلامجو  ينف  ماقم  ىلإ  ةعنصلا 
نمضي يرعش  صن  جاتنإ  اهعسوب  نوكي  نل  اهدحو  ايؤرلا  نأ 

.يئارقلا لوادتلا  ةقطنم  يف  ًاليوط  هءاقب 
يف اهترورضو  ةعنصلا  ةيمهأ  ىلإ  رظنلا  نكمي  انه  نم 
ىلإ صنلا  لاصيإ  ىلع  ةردقلا  اهفصوب  يرعشلا  ليكشتلا 
طبض ىلع  لمعت  اهّنأل  ةنكمم ، يناقت  عادبإ  ةلحرم  ىلعأ 

بولطملا يليكشتلا  نزاوتلا  قيقحتو  اهتّقدو ، تاودألا  لمع 
ءافصلا ةورذ  غلبيل  يرعشلا  ءاضفلا  ةيقنتو  رصانعلا ، نيب 

.يريوصتلاو يريبعتلاو  يبولسألا 
يف اهئادأ  ةيفيكو  اهتعيبطو  ةيرعشلا  ةعنصلا  ىنعم  وه  اذه 

ةيرعشلا يف  لفاح  خيرات  ةعنصلا  هذهلو  ةيرعشلا ، ةيلمعلا 
ءارعش (( ـ ب فورعم  وه  امب  لّثمتي  برعلا  دنع  ةميدقلا 

نأ دعب  ّالإ  مهدئاصق  نوجرخي  ال  اوناك  نيذلا  تايلوحلا ،))
كيكحتلاو حيقنتلل  هيف  عضخت  لماك ) لوح   ) اهيلع رمي 

جذامنلا ةاهاضم  نم  اهنّكمت  يتلا  ةجردلا  غلبت  ىتح  ديوجتلاو ،
قلأتو ةعفرب  لوادتملا  يرعشلا  ليكشتلا  يف  ةفورعملا  ايلعلا 

127www.jadidpdf.com



يتلا ةيناثلا  ةيرعشلا  ةئفلا  نع  كلذب  نوفلتخي  اوناكو  ةناكمو ،
بـ مهيلع  حلطصي  ناكو  ةيرعشلا  ةعنصلاب  متهت  نكت  مل 

يفكت اهدحو  ةبهوملا  نأب  نودقتعي  نيذلا  عبطلا ،)) باحصأ  ))
امبرو لوادتلا ، ذفانو  ىوتسملا  يلاع  يرعش  صن  ليكشتل 
رعشلا ةيوفع  دسفت  دق  ةعنصلا  تايلآ  نأ  ىلإ  اوبهذ 

.هتيبايسناو
ةعنصلا ةقالع  ةبراقم  ساسألا  اذه  ىلع  يضتقي  ام  وهو 
يرعشلا ليكشتلا  غوص  يف  ةفاقثلا  ريثأت  ةوق  ىدمو  ةفاقثلاب ،
ةيريبعتلا هتقاط  بصخو  هئانب  رصاوأ  نيتمتو  همعدو 

عمتجم لخاد  يرعشلا  صنلا  ةسايس  مسر  يف  ةيئادألاو 
نيب ةقالعلا  ةبراقم  ىلإ  انوعدي  يذلا  وحنلا  ىلع  ةءارقلا ،

ةبهوملا صتخت  لهو  ةيمألا ، ةبهوملاو  ةفقثملا  ةبهوملا 
ناميإلاب ةيمألا  ةبهوملاو  ةعنصلا  ىلع  لمعلاب  ةفقثملا 

؟ عبطلاب
يف يبنتملا  بيطلا  وبأ  لوقي  ناك  امك  نهارلا  رعشلا  دعي  مل 

: هرعش تالكشم  فصو 

اهدراوش نع  ينوفج  ءلم  مانأ 

اومصتخيو اهارج  ُقلخلا  رهسيو 
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دفاور نم  يزكرم  دفارو  سيئر  لومم  يه  مويلا  ةفاقثلا  ذإ 
ىقبي اهنود  نمو  ًاصوصخ ، ةيرعشلاو  ًامومع  ةيبدألا  ةبرجتلا 

فّقوتت الو  ةءارقلاو ، مامتهالا  ةقطنم  جراخ  يرعشلا  صنلا 
ةفاقث لب  بسحف  بتكلا  ةفاقث  ىلع  لاحلا  ةعيبطب  ةفاقثلا 
لصتي امم  اهريغو  ايؤرلاو  ةيؤرلاو  ةسرامملاو  ةبرجتلا 

.ديعب وأ  بيرق  نم  رعشلاب 
نأ لجأ  نمو  ةايحلا ، يف  ةبرجتو  ةفاقثلا  يف  ةبرجت  ةمث 
نيب يقيقح  ماحتلا  نم  دب  ال  هتورذ  يرعشلا  ليكشتلا  لصي 
ىلإ اهب  بهذي  ةدح  ىلع  ةبرجت  ّلك  دامتعا  نأل  نيتبرجتلا ،
نكمي الو  هيغتبي  الو  يرعشلا  صنلا  هيهتشي  رخآ ال  ريصم 

يرعشلا ليكشتلا  نإف  اذل  ةبولطملا ، هتيرعش  هب  زجني  نأ 
ةيلاعف يف  امهلخادتو  امهرفاضتو  نيتبرجتلا  راوح  يضتقي 

نم ٍلاع  ٍردقب  ةيرعشلا  ةسرامملا  ّخضت  ةدحاو ، ةيعادبإ 
.طاشنلاو ايؤرلاو  ةيؤرلاو  ةيويحلا 

يضتقت ةايحلا  ةبرجتو  ةفاقثلا  ةبرجت  نيب  ةقالعلا  هذه  نإ 
ةبرجت نم  مهلتسي  وهو  جتنملاو ، لاعفلا  مهافتلا  نم  ًاعون 

اهءاضفو اهتسدنه  ةفاقثلا  ةبرجت  نمو  اهترارح ، ةايحلا 
ّخض ىلع  اهتنوخسو  اهقفدتو  ةايحلا  ةرارح  لمعتف  قيمعلا ،

ةيساسحلاو رّتوتلاو  جهوتلاو  يحلا  ضبنلاب  يرعشلا  صنلا 
طيطختلا ةيلاعف  زاجنإ  ىلع  ةفاقثلا  ةسدنه  لمعتو  ريونتلاو ،

يف نيلمعلا  ذفانتبو  ةلكيهلاو ، ميظنتلاو  نزاوتلاو  بيترتلاو 
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ىلإ ةيرعشلا  ةبرجتلاب  عافترالا  متي  دحاو  يعادبإ  لجرم 
.بولطملا ليكشتلا  فاصم 

يهف ةعنصلل  رظانملا  يناثلا  حانجلا  دعت  يتلا  ايؤرلا  امأ 
رونلاو ءوضلاب  ةعنصلا  تايلمع  يّذغت  يتلا  ايرثلا  ةباثمب 
يفاكلا ردقلاب  اهدوزتو  اهلمع  تاودأ  بّطرتو  حوضولاو ،
ديعصلا اذه  ىلع  ايؤرلا  ذإ  بولطملا ، يرعشلا  ءاملا  نم 

همعدت لاع  يسدح  لاجم  يه  لب  طقف  ًايملح  ًالاجم  تسيل 
.اهتاقايس نم  جتنمو  لاعف  قايس  يف  ًاضيأ  ةفاقثلا 

الب يرعشلا  صنلل  ةفّلؤملا  تانكمملا  ّلك  ىلع  ايؤرلا  حتفنت 
قدصب ةنرتقملا  ايؤرلا  ىلإ  ةفرعملا ) ايؤرلا   ) نمف ءانثتسا ،
ايؤرلاو ةايحلا ، ةبرجتو  ةفاقثلا  ةبرجت  نم  ةاحوتسملا  ةءارقلا 

دنع فقي  امم ال  ىري ، ام ال  ةيؤرل  ًايويؤر  ًالاجم  قلخت  يتلا 
روضحلا يلاعو  لّكشتلا  غلاب  ءاضف  ايؤرلاف  نّنقمو ، نيعم  دح 

مءالتي يذلا  وحنلا  ىلع  جاتنإلا ، بصخو  حاتفنالا  عساوو 
ايؤرلاو صوصنلا ، يف  هلّكشت  ةيفيكو  رعشلا  ةعيبط  عم  ًاريثك 
اهلمعو ةنكمم  ةيرعشلا  ةعنصلا  لعجت  يتلا  يه  كلذ  دعب 

.ةيرعشلا ةرئاد  يف  لوبقم 
ميهافملا هذه  قفو  ىلع  ايؤرلاو  ةعنصلا  لعافت  نإ 
مساحلا لوصولا  ليبس  وه  تالالدلاو  ميقلا  هذهل  ةباجتساو 

ىلع ةرداق  اهدحو  ةعنصلا  الف  ليكشتلا ، ةطحم  ىلإ  ديكألاو 
الو ةلماكتمو ، ةيلاع  ةءافكب  يرعشلا  ليكشتلا  ةمهم  زاجنإ 
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يف ةاجترملا  ةروصلاب  كلذ  ققحت  نأل  ةلباق  اهدحو  ايؤرلا 
.ًاعم ةفاقثلا  ةبرجتو  ةايحلا  ةبرجت  ىلع  مئاق  يرعش  صن 

ةتفاللا ةيجهنملا  ةرهاظلا  يه  ةيصنلا ))  )) تناك اذإو 
نإف ةبختنملا ، صوصنلا  ةيوينب  ةءارق  يف  ةجتنملاو  ةزرابلاو 

جهنملا يدي  نيب  ليكشتلا  موهفمل  مئادلا  راضحتسالا  ةيلمع 
طاشن وأ  ةددحم ، ةركف  وأ  ةنيعم ، ةطقن  دنع  فّقوتلا  نود  لاح 
جهنملا حتفنا  لب  ةتفال ، ةيضق  وأ  ةيدحاو ، ةيؤر  وأ  نّنقم ،

هذه يف  يرعشلا  ليكشتلا  هحيتي  نأ  نكمي  ام  ّلك  ىلع 
، ةركفو ةيؤرو  ايؤرو  ةعنصو  ةفاقثو  ةبرجت  نم  صوصنلا 

تاودألاو تانوكملاو  ايالخلاو  جيسنلا  يف  ًاليصأ  ًاثحاب 
ةيطارقميدو ةيرح  ّلكب  تايعجرملاو ، رصانعلاو  تاناقتلاو 

نع فشكت  نأ  نكمي  ةيلاعفو ، طاشنو  ةيويحو  ةباحرو  ءاهبو 
دقانلا ةيصخشب  هطابتراو  هتءافكو  هتيحالصو  جهنملا  ةيدج 

.هتبرجتو
ثيح نم  ىظحيف  يدرسلا )) ليكشتلا   )) حلطصم امأ 

نيثحابلا مظعم  ندل  نم  ةغلاب  ةيمهأب  ءارجإلاو  موهفملا 
ةثيدحلا ةيدرسلا  ةنودملا  لوقح  يف  نيسرادلاو  داقنلاو 

يحالطصالا ديعصلا  ىلع  ليكشتلا - )) (( ـ امل ل ةددعتملا ،
مهنم ريثكلا  تعفد  ءارغإو  روضح  ةوق  نم  يموهفملاو - 

ىحضأ يذلا  وحنلا  ىلع  هقافآ ، ىلع  لاغتشالاو  هلامعتسا  ىلإ 
تاءاضف يف  هيتي  يذلا ال  ليصأتلا  نم  عون  ىلإ  ةجاحب  مويلا 
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نم مغرلا  ىلع  اهدودح ، دنع  هفارطأ  رسكتتو  ةيرظنلا 
نكمي حوتفملا ال  وحنلا  اذه  ىلع  حلطصملاف  ةمهملا  ةبوعص 
هقافآل بيجتست  ةددحم  ةيحالطصا  ةنضاح  يف  هرصح 

نم ًاقلطنم  ليصأتلا  نوكيس  اذل  رسيو ، ةلوهسب  ةيموهفملا 
لّثمتت ًاقلطم ، اهناركن  وأ  اهنع  يضاغتلل  لاجم  ال  ةقيقح 

، هتيددعتو يموهفملا ، همخز  ةوقو  حلطصملا ، بصخب 
.اهعونتو هتايطعم  هتيساسحو  هتنورمو ،

ثحبلا ىلع  انه  ليصأتلل  ةيحالطصالا  انتيؤر  لغتشت 
حلطصملا اذه  دودح  براقت  ةيزكرم  لصافم  يف  يموهفملا 

، ةجلاعملاو يصقتلاو  ثحبلل  لخادم  ةكبش  حارتقا  ثيح  نم 
ةماعلا رهاظملا  ىلع  ليحت  ليكشتلل  ةيحالطصالا  ةبراقملاف 
دودحلا نم  بارتقالا  ةمهم  زاجنإل  اهيلإ  دانتسالا  نكمي  يتلا 

نيب ةيرهوجلا  ةقالعلا  جلاعتو  حلطصملل ، ةماعلا  ةيموهفملا 
ليعفت ىلع  ةعجشم  ةقالع  اهفصوب  ايؤرلاو )) ليكشتلا  ))

حلطصملا معدي  ًايعادبإ  ًاليعفت  ايؤرلا  قايس  يف  حلطصملا 
ايؤرلا ةطلس  نايغط  يف  لثمتت  ةقيمع ، ةيئارجإ  ةيعورشمب 
اهباطخ سيسأت  ىلإ  جاتحت  يتلا ال  ةيبدألا  لامعألا  ّلج  ىلع 

.ليكشتلا ىلإ  ّالإ 
ةيوضعو ليكشتلا   )) نيب ةلاعفلا  ةقالعلا  تحبصأ  انه  نم 

ةيرورضلا ةيئارجإلا  ةقالعلا  ميظنت  يف  ةيساسأ  باطخلا ))
يقلتلا ءاضف  ىلإ  باطخلا  مدقتي  ذإ  يقلتلاو ، باطخلا  نيب 
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رصانعلاو تاناكمإلاو  تامزلتسملا  ّلكب  دوزم  وهو 
قيقحت ىلع  ليكشتلا  ةيار  تحت  هدعاست  يتلا  تانوكملاو 

ةايح طورش  لمكتست  نأ  لجأ  نم  ةءارقلا ، عمتجم  عم  لعافتلا 
.يقلتلا ءاضفو  ليكشتلا  ءاضف  نيب  باطخلا 

سنجلا عم  بسانتي  يليكشت  عون  ىلإ  انه  ةبراقملا  جرخت 
يذلا هب ، صاخلا  يليكشتلا  هزارط  يبدأ  سنج  ّلكل  ذإ  يبدألا 

ليكشتلا عاونأ  عم  ةماعلا  ةيموهفملا  دودحلا  يف  يقتلي 
ديلاقت هيف  ضرفت  يذلا  ردقلاب  اهنع  قرتفي  هنأ  ريغ  ىرخألا ،

ةينب ىلع  ةيعونلا  اهتاطارتشا  دحاولا  يبدألا  سنجلا 
حلطصمل قفألا  اذه  نمض  سيسأتلا  مث  نمو  حلطصملا ،

هيعون ربع  ًايئارجإ -  رهظمتي -  وهو  يدرسلا ،)) ليكشتلا  ))
روضح ةوق  زربت  يك  ةياورلاو ، ةريصقلا  ةصقلا  نييزكرملا 

، ءارجإلا ةقطنم  يف  هلاغتشا  جذامنو  هتيلعافو  حلطصملا 
ةيدقنلا ةسرامملا  هيلإ  ىعست  يذلا  ىمسألا  فدهلا  يه  ثيح 
رهظمت تايفيك  سملت  نكمي  طقف  اهقايس  يفو  ًالصأ ،

.يصنلا ناديملا  يف  هلاغتشا  ةعيبطو  حلطصملا 
دشح لخاد  ةيئارجإلا  ةسرامملاو  يرظنلا  روصتلا  عامتجاب 
ةماع دودح  ىلع  عقي  نأ  لمأتملل  نكمي  دحاو  يويؤر 

فيرعتب ىظحي  نأ  نود  نم  يدرسلا ،)) ليكشتلا   )) حلطصمل
ةجيتنلا هذه  لثم  ةبوعصل  كلذو  دودحلا ، هذهل  نّنقم  يضاير 

ةروص مسر  يف  ةيلاكشإلاو  لخادتلاب  مسّتي  يموهفم  لقح  يف 
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ةيرظنلا تايطعملا  ةعباتم  نأ  ريغ  حلطصملل ، ًادج  ةكسامتم 
ةعونتملا ةيموهفملا  تايلجتلا  ةبحاصمبو  لخدملا  يف 

ىلع روثعلا  نكمي  ءارجإلا ، لقح  يف  حلطصملل  ةددعتملاو 
ةنكمملا اهتميق  كاردإو  حلطصملل  ةيموهفملا  ةيؤرلا  ةيساسح 

.لولدملاو ىنعملا  يف 
موهفم نع  يتاذريسلا  ليكشتلا  موهفم  قفّتي  وأ  فلتخي  له 
سنجلا فالتخا  عم  يدرسلا  ليكشتلاو  يرعشلا  ليكشتلا 

ريغتب ريغتي  موهفملا  نأ  مأ  موهفملا ؟ هيلع  لغتشي  يذلا  يبدألا 
نيذه نم  عرفتت  نأ  نكميو  هعم ؟ كبتشي  يذلا  يبدألا  سنجلا 

، امهيف يجاجحلا  ىوتسملا  معدت  ىرخأ  ةلئسأ  نيلاؤسلا 
ءاضف لخاد  حلطصملا  ةمالس  ىلع  نانئمطالا  ىلإ  ًالوصو 

ةيموهفملا دودحلا  ةيئزج  وأ  ةيلك  ثيح  نم  موهفملا 
.ليكشتلل ةيحالطصالاو 

نيتيؤر نيب  عمجي  جودزم  ليكشت  يتاذريسلا  ليكشتلا 
ءاضفو لاجمو  قايسو  ةيؤر  نيءاضفو ، نيلاجمو  نيقايسو 

، ةايحلا يف  ةبرجتو  عقاو  ىلع  ليحت  يهو  ةيتاذلا  ةريسلا 
لهنت يهو  ةيعادبإلا  ةباتكلا  ءاضفو  لاجمو  قايسو  ةيؤرو 

ةبهوملا ىلع  ضهنت  يتلا  ةيباتكلا  ةعنصلا  نيعم  نم 
جاودزالا اذهو  اهتاناقتو ، ةباتكلا  تايلآ  طبضو  ةفرعملاو 

ةباتكلا بيصخت  ىلع  ًايباجيإ  ًاساكعنا  سكعني  يليكشتلا 
يرثو ينغو  فلتخمو  عماج  رخآ  ءاضف  ىلإ  اهجورخو 
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.ًاعم نيسنجلا  ةفاثكب  نوحشم  شاهدإلل ، لباقو 
يعقاولا ليكشتلا  نيب  عمجي  يتاذريسلا  ليكشتلا  نأ  ىنعمب 

هتايعجرمب يلييختلا  ليكشتلاو  ةيصخشلا ، ةيتاذلا  هّناضم  يف 
هنيناوقو هتاعضاوم  هل  يعقاولا  ليكشتلاف  ةيلامجلا ، ةينفلا 

هتاعضاوم هل  يلييختلا  ليكشتلا  املثم  ةيباتكلا ، هدعاوقو 
يباتك قايس  يف  امهنيب  عمجلاو  ةفلتخملا ، ةيباتكلا  هدعاوقو 
ةنجهم ةديدج  ةباتك  دعاوقو  تاعضاوم  زاجنإ  ىلإ  دوقي  دحاو 

رخآ ىلع  ليكشت  قوفتي  ثيحب ال  ًاعم ، نيليكشتلا  دفاور  نم 
لخاد امهنم  ليكشت  ّلك  ىظحيو  كرتشملا ، ليكشتلا  لخاد 

ةبرجتلا ةعيبط  ىلع  دمتعت  روضح  ةوقب  كرتشملا  ليكشتلا 
نأ بجي  مومعلا  ىلع  يهو  اهتيدصقمو ، اهتيوهو  ةيباتكلا 
نم وجرملا  فدهلا  ززعي  ديدج  يباتك  ماظن  غوص  ىلإ  يهتنت 

ءانبلا مظن  ساسألا  اذه  ىلع  ددعتت  امبرو  ليكشتلا ، اذه  ءانب 
بسحب عونتتو  نيابتتو  فلتختو  يتاذريسلا  ليكشتلل  يليكشتلا 

.صن ّلك  ةبرجت 
هددحت ًاروظنم  هفصوب  يعقاولا  ليكشتلا  ةنياعم  نم  دب  ال 

وهو هحمالم ، مسرتو  هرطؤتو  عقاولاب  طيحت  يتلا  ةعيبطلا 
نيح اهظفحتو  ةركاذلا  اهنزتخت  ةيعقاو  ةبرجتب  ًامئاد  لمحم 

نمؤتو بتاكلا ، دنع  ةقيمعو  ةيرذجو  ةتفال  ةيمهأ  بستكت 
ردق يثدحلاو  ينامزلاو  يناكملا  اهئاضف  ىلع  ًامئاد 

تالوحت مكحب  رييغتلا  ضعب  لصح  نإو  ىتحو  عاطتسملا ،
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ةيعقاولا ةثداحلا  ءاقن  ةجرد  ىلع  ماعلاو  يصخشلا  نمزلا 
لمحت ّلظت  اهّنأ  ّالإ  اهتالومحمو ، اهتيساسحو  اهصئاصخو 

ىلع يزكرملا  ىوتحملاو  ليصألا  نوللاو  ةيساسألا  ةيؤرلا 
ليكشتلا ةبرجت  ءانب  يف  يرهوجلا  ساسألا  يهو  ماع ، وحن 

.ةباتكلا ةيبولسأو  ءانبلا  ةعيبط  يديعص  ىلع  يتاذريسلا 
يلييختلا ليكشتلا  ىلإ  رظنلا  نم  دب  ال  هسفن  تقولا  يفو 

ةيبدألا اهتاعاجتراو  ةغالبلا  هددحت  ًايراعتسا  ًاطاشن  هفصوب 
يتاذريسلا ليكشتلل  يناثلا  عارذلا  وهو  ةيلامجلاو ، ةينفلاو 
يتاذريسلا اهليكشت  نم  ةيتاذريسلا  ةثداحلا  لقن  يف  مهسي  يذلا 

يلامجلا ينفلا  لاجملا  ىلإ  ةيعقاولا ، ةيعجرملا  يذ  فرصلا 
ةثداحلا نيب  جوازي  وهو  بدألا  يف  ًايريبعت  ًاصن  مدقيل 
ةمداقلا ةيلامجلا  ةثداحلاو  ةريسلا  ءاضف  نم  ةمداقلا  ةيعقاولا 

.بدألا ءاضف  نم 
لزانتت ةيليكشت  ةغيص  ىلإ  يضفي  نيليكشتلا  نيب  لخادتلا 

ىلع لييختلا  ةيليكشت  نم  ءزجو  عقاولا  ةيليكشت  نم  ءزج  نع 
لعافتلاو قفاوتلل  ةيلهآلا  لماك  يف  نانوكي  يذلا  وحنلا 
لعافتلا نم  عون  لصحي  كلذ  دعبو  جامدنالاو ، لماكتلاو 

ىلإ نالقتنيو  نيليكشتلا  نم  ٍّلك  تانوكم  نيب  قيمعلا  يلخادلا 
.يتاذريسلا ليكشتلا  وه  دحوم  ليكشت 

تايلجتلا دصر  ىلإ  بهذت  يتاذريسلا  ليكشتلا  براجت 
تالاحلاو براجتلا  قايس  يف  لّكشتت  يتلا  ةيتاذريسلا 
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ليكشت ىلع  يوطنت  ةباتك  نع  ضّخمتتو  تايؤرلاو ،
ةبرجت ىلع  ةريثك  تالاحإ  نم  هكلتمت  امب  نيعم  يتاذريس 
عادبإلاو ركفلاو  ةفاقثلاو  ةايحلا  يف  هجازمو  هتيؤرو  بتاكلا 

نمض ددعتلاو  عونتلا  نم  ًاريبك  ًاردق  رهظُت  يهو  ةباتكلاو ،
ةبرجتلا يديعص  ىلع  ةيؤرلاو  جهنملا  يف  فلتخت  تاقايس 

ماعلا يبيكرتلا  موهفملا  راطإ  لخاد  يوتست  اهنكل  ةباتكلاو ،
.خانملا اذه  دودح  يف  يقتلتو  يتاذريسلا  ليكشتلل 

دق وحنلا  اذه  ىلع  يتاذريسلا ) ليكشتلا   ) حلطصم نوكي 
ريغ ىرخأ  ةيتاذريس  قطانم  ةبراقم  يف  هتيدصقم  ققح 
نيب ًايقاثيم  اهيلع  دهاعتملا  ةيفاصلا  ةيتاذلا  ةريسلا  ةقطنم 
عباط تاذ  ةلقتسم  ةيتاذ  ةريس  اهفصوب  ئراقلاو ، بتاكلا 

ةيباتكلا هنيناوقو  هفارعأو  هديلاقت  هل  فورعم  يدرس  يباتك 
ةيصنلا اهتيجهنمب  براجتلا  هذه  ىّلجتت  ذإ  ةيئانبلاو ،

يف ددعتلاو  عونتلاب  ةيئارقلا  ةيليوأتلاو  ةيليلحتلا  اهتاءارجإو 
، قيمعلاو عساولا  اهقفأب  ةيتاذريسلا  ةباتكلا  موهفمل  ةباجتسالا 

ًايويؤر رداق  يتاذريسلا )) ليكشتلا   )) حلطصم نإف  اذل 
ةباجتسالاو ةيتاذريسلا  لاكشألا  هذه  ءاوتحا  ىلع  ًايجهنمو 

باعيتساو اهتايطعم  مهفت  ىلع  قفاوتلاو  اهتايساسحل ،
ةايحو ةايحلا  ةباتك  نيب  لخادي  وهو  اهنيزخو  اهروضح 

(( ليكشتلا  )) حلطصم هيف  ودبي  يذلا  وحنلا  ىلع  ةباتكلا ،
اهتردقو اهتايلامجو  اهتعسو  ةبرجتلا  ةيويح  نع  ًاربعم  ةصاخ 
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.ةروريصلاو لّثمتلاو  عانقإلا  ىلع 
ةثالثلا هتارهظمتب  ليكشتلا  حلطصم  نإ  لوقلا  نكمي  اذهبو 
ليكشتلا )) و يدرسلا ،)) ليكشتلا  )) و يرعشلا )) ليكشتلا  ))

، حلطصملا لاؤس  ىلع  ةوقب  بيجي  نأ  نكمي  يتاذريسلا ،))
مسرلا نف  لقح  نم  مداق  ليكشتلا  موهفم  نأ  نم  مغرلا  ىلعف 
عسوأ يحالطصاو  يريبعت  لاجم  ىلع  حتفنا  هّنأ  ّالإ  ًاساسأ 
ءانبلاو بيكرتلا  موهفم  عم  لخادتو  مسرلا ، دودح  نم 
حبصأو اهريغو ، ةيتاذريسلاو  ةيدرسلاو  ةيرعشلا  صوصنلل 
ةسدنهو ةغايصلاو  بيكرتلاو  ءانبلا  ءاضف  ينعي  ليكشتلا 

ماعلا موهفملا  جراخ  ًاديعب  بهذت  ال  ٍناعم  يهو  ةباتكلا ،
ًاقيمع بيجتستو  موهفملا  بلص  يف  لّخدتت  لب  ليكشتلل 
ًالماش ًاماع  حلطصملا  ودبي  ثيحب  هتارورضو ، هتايضتقمل 

.دحاو ىوتسم  يف  ًايعون  ًاصاخو 
ةيحالطصا وأ  ةيموهفم  ةغيص  عضو  بعصي  انه  نم 

وأ يموهفم  راطإ  يف  ليكشتلا ))  )) عضت نأ  اهعسوب  ةددحم 
ةمساحو ةحضاو  دودح  هل  صصخمو  نيعم  يحالطصا 
تالاجم ىلع  هحاتفناو  هقمعو  هتعسو  هءارث  نأل  ةيئاهنو ،

ًايمان ًاحلطصمو  ًاكرحتم ، ًاموهفم  هنم  لعجي  ةريثك  ريبعت 
نم رثكأ  نم  هتايلجت  ةنياعمو  هءاضف  دصر  نكمي  ًاروطتمو ،
رسأ لخاد  نينقتلاو  ةبلوقلا  ىلع  يصعتسي  هنكل  ةيواز ،

ةيلالقتسا ةرئاد  لخاد  هعضي  ينالكش ، يحالطصاو  يموهفم 
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ومنلا ىلع  هتقاط  نم  لّلقتو  هرسأتو  هب  طيحت  ةراق ،
عاونألاو سانجألا  لخاد  ةرمتسملا  ةكرحلاو  داليتسالاو 

.دودح الب  ةيبدألا 
ليكشتلا حلطصم  طابترا  ديعص  ىلع  يرعشلا  ليكشتلا 
ةددعتملا مالكلا  نونف  يف  هليغشتو  مسرلا  نف  نم  راعتسملا 
هتيساسحو هتيلاعفو  حلطصملا  حور  ىلإ  برقأ  وه  سانجألا ،

ليكشتلا طامنأ  وأ  يتاذريسلا  ليكشتلا  وأ  يدرسلا  ليكشتلا  نم 
اهب عّتمتي  يتلا  ةيويحلل  كلذو  لوقلا ، نونفب  ةطبترملا  ىرخألا 

ةيدرسلا نونفلاب  ًاسايق  يليكشتلا  ىوتسملا  ىلع  رعشلا  نف 
حلطصم هنم  ردحتي  يذلا  مسرلا  نفب  هتقالع  يف  ةيتاذريسلاو 

.ليكشتلا
ةيبدألا ةعنصلا  لحارم  نم  ةريخألا  ةلحرملا  وه  ليكشتلا 

عم ىلوألا  ةلحرملا  أدبتو  ًاصوصخ ، ةيرعشلاو  ًامومع ،
ةيمهألا يف  ةياغ  ةلحرم  يهو  بيرجتلا ،))  )) حلطصم زورب 

ةحيحص ةريسمب  ةبرجتلا  عرشت  نأ  نكمي  اهب  ذإ  ةروطخلاو 
، قيقد مهفو  ٍلاع ، يعو  ىلإ  بيرجتلا  ةيلمع  جاتحتو  ًالوأ ،

نّكمتي ىتح  ةسرامملا ، ىودجب  ناميإو  ةيوق ، ةميزعو 
ةبرجتلا لقحو  بيرجتلا  ةحاسم  لالغتسا  نم  برجملا 
ةحضاوو ةرهاظ  جئاتن  ىلإ  لوصولل  بيرجتلا  تايلآو 

ةيناثلا ةلحرملا  غولب  ليبس  يف  ًامدُق  يضملل  هلهؤت  ةيلمعو ،
((. لّكشتلا  )) ةلحرم يهو 
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نم بيرجتلا  ةلحرمل  ةيعيبطلا  ةجيتنلا  يه  لّكشتلا  ةلحرم 
دهجلا نم  بيرق  لمعلا  نم  ىوتسم  ىلإ  لوصولا  ثيح 

يهو يبدألا ، سنجلل  يصنلا  فيلأتلا  ةبراقم  يف  يرظنلا 
ملع يف  ءامصلا ) ةطراخلا  ( ـ ب اههيبشت  نكمي  ةلحرم 
ماعلا لكيهلا  نع  ربعت  ءامصلا  ةطراخلا  هذه  نإ  ذإ  طئارخلا ،
يتلا ةيفارغجلا  ةداملل  لوألا  لكشلا  مدقي  وهو  يرامعلا ) )

دودحلا مضت  ةلّكشم  ةدام  يهف  ةطراخلا ، اهيلع  لغتشت 
ىلإ رقتفت  اهّنكل  رهاوظلاو ، تامسجملاو  تائيهلاو  تاسايقلاو 

راحبلاو راهنألاو  لوهسلاو  لابجلاو  ندملل  قيقدلا  ديدحتلا 
ةروصلل ماتلاو  ماعلا  لكشلا  اهّنإ  اهريغو ، تاطيحملاو 

نأ ىنعمب  فرعتلاو ، ديدحتلاو  ةيمستلا  نم  ةيلاخ  ةيفارغجلا 
يتلا ةطراخلا  سيسأت  ةلحرم  يه  امّنإ  يبدألا  لّكشتلا  ةلحرم 

بعوتستو ةماعلا  اهرطأ  مضتو  اهيوتحتو  ةبرجتلاب  طيحت 
ةزهاج هيف  نوكت  يذلا  وحنلا  ىلع  يلخادلا ، يلامجلا  اهكارح 

انه اهيلع  حلطصن  يتلا  ةمساحلا )  ) ةثلاثلا ةلحرملا  غولبل 
((. ليكشتلا (( ـ ب

اهيف ذخأت  يتلا  ةيئاهنلا  ةلحرملا  يه  ليكشتلا  ةلحرم 
، اهيناعم دودحلاو  اهتافيرعت ، ءايشألاو  اهتايمسم ، ءامسألا 
، اهملاعم طوطخلاو  اهطاقن ، فورحلاو  اهتايوه ، تاقبطلاو 

اهنوكت تاجرد  نم  ةجرد  ىلعأ  يف  ةبرجتلا  رهظمتت  ثيحب 
ةعارب ىّلجتت  ةلحرملا  هذه  يفو  ةعنصلا ،)  ) ةنضاح يف 
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اهتايلمع جاتن  عضوو  ةبرجتلا  ةّفد  ةرادإ  يف  رعاشلا  / بيدألا
ةيلاعفلا نوكتو  يلامجلاو ، ينفلا  ذيفنتلا  عضوم  اهتاسراممو 
تقّقحو اهضرأ ، تممأو  اهاغتبم ، تلصو  دق  ةيسانجألا 

.دوجولا يف  ينفلاو  يلامجلا  اهملح 
نم جذومن  وه  يبدألا  ليكشتلا  نإف  ةيؤرلا  هذه  قفو  ىلع 
ّلك ذإ  ءايشألاو ، ةعيبطلاو  ةايحلا  يف  ىرخأ  فانصأ  جذامن 

ةسرامم قفو  ىلع  ءايشألا  ميظنت  ةداعإ  قايس  يف  مظتني  ام 
قّلعتي ًاهاجتا  اهفصوب  ةليوط ، ةرتف  ذنم  دجوت  ةيليكشت 
ديعتست يك  ةيلامجلاو  ةينفلا  هتايلآب  يروصلا  بناجلا  جارخإب 
ةايحلا تاهجاو  يف  ةيئانبلا  ةيسحلا  اهتقاط  ةيليكشتلا  ةسرامملا 
ةرامعلا ةيتابنلا ، اهتانوكمو  ةقيدحلا  لثم  ةيراضحلا ،

،[106] اهريغو يصخشلا ، رعاشلل  يوغللا  باتكلا  اهداومو ،
.هتّلظم تحت  عقيو  موهفملا  اذهل  عضخي  نأ  نكمي 

تاقالعلا ةعومجم   )) وه ساسألا  اذه  ىلع  ليكشتلاف  ًاذإو 
ريثت ةفلتخم  يناعم  لمحت  يتلا  ةيبيكرتلا  تاعومجملاو 

(( ًانانئمطا وأ  ةيشخو  ًافوخ  ًانزحو  ًارورس  ةفلتخم ، تالاعفنا 
لخاد ًارحاسو  ًاشهدم  ًايلامجو  ًاينف  ًالكشت  لّكشتتو  ، [107]

ريغ ريبعتلا ، يف  ةركتبمو  ةرياغمو  ةفلتخمو  ةصاخ  ةقيرط 
اضرلا ريثت  ةدارفو  ةيصوصخ  تاذو  ةداعإلاو  راركتلل  ةلباق 

.يصنلا يّقلتلا  بيلاسأو  ةءارقلا  عمتجم  يف  يقارلا  لوبقلاو 
هسفن نع  ربعي  روصتلا  اذه  قايس  يف  ليكشتلا  حلطصم 
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رصانع ميظنت  اهيلع  بترتي  ديحوت  ةيلمع  جاتن  هفصوب 
دق نوكت  ثيحب  لّكشتلا  ةطراخ  ىلع  اهعيزوت  متيو  ةفلتخم ،

حلاصل اهانعمو  اهتيدرف  هرصانع  تدقف  ًاديدج  ًالكيه  تنوك 
ىلع حتفناو  ، [108] هنم أزجتي  ًاءزج ال  تحبصأ  يذلا  لكشلا 

.ليلدتلاو ريبعتلا  يف  ىرخأ  ةيؤر 
لاكشأب لّكشتلا  ىلع  ةردقلا  ىنعم  ليكشتلا  بستكي  انه  نم 

مسرلا يف  يليكشتلا  نفلا  رهظ  ليصألا  اهانعم  نمو  ةددعتم ،
يتلا داوملا  ةردقل  كلذو  ةيرامعملا ، ةسدنهلاو  تحنلاو 

لوحتي وهو  ، [109] بوغرملا لّكشتلا  غوص  ىلع  اهنومدختسي 
هتبراقم ىلع  هزّفحيو  يقلتملا  رخآلا  يداني  باطخ  ىلإ 

.هعم يلامجلا  لعافتلاو  هترواحمو 
ةيحالطصالا ةغايصلا  هذه  قفو  ىلع  يرعشلا  ليكشتلا 

تاءاضف لّثمت  ىلإ  برقألا  وه  ليكشتلا  حلطصمل  ةماعلا 
ةنورم نم  رعشلا  هب  زاتمي  امل  همظنو ، هتاقايسو  حلطصملا 

يبدأ سنج  وهف  ءايميسلاو ، زيمرتلاو  ريبعتلا  ىوتسم  ىلع 
نادجولاو ةفطاعلاب  ًادج  ًاقيثو  ًاطابترا  طبتريو  ينغو  يرث 

ّلك باعيتسال  لباقو  ةبصخو ، ةقيمع  ةبرجت  لخاد  ةفرعملاو 
ًالضف ًءانبو ،-  ًةروصو  ًاعاقيإو  ًةغل  ةحاتملا -  تانكمملا 

ىرخألا نونفلا  عم  لعافتلا  يف  ةيباجيإلا  يلاع  هّنأ  ىلع 
يف اهتايبولسأ  عم  قلاعتلاو  ةمئالملا  اهتايطعم  فيظوتو 
يأ نود  نم  تايوتسملا ، فلتخم  ىلع  ريبعتلاو  غوصلا 
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لب سنجلا  ةمالس  ىلع  رّثؤي  ال  يذلا  وحنلا  ىلع  ظّفحت ،
يف هتقاط  نم  فعاضيو  ةيلامجلا ، هصئاصخ  قمعيو  هيرثي 

.ءادألا
ثيح نم  مسرلا  نف  ىلإ  برقأ  ليكشتلا  حلطصم  نأ  امبو 

رعشلا ىلإ  برقألا  وهف  ةجيتنلاو ، ةسرامملاو  لمعلاو  ةعيبطلا 
نم مدقألا  يه  مسرلاو  رعشلا  نيب  ةقالعلا  نأ  كلذ  ًةرورض ،

ةيساسح لقن  يف  رعشلا  أرجتو  ىرخألا ، نونفلاب  هتقالع  نيب 
لكشلاب ماهيإلا  لجأ  نم  هلمع  ءاضف  ىلإ  يجراخلا  لكشلا 
ميظنتلاو يعابطلا  بعللاو  ضيبألا  ءاضفلاف  ، )) يلخادلا

نم ةلاه  قلخ  يف  كرتشت  اهّلك  يرعشلا  صنلل  صاخلا 
،[110] (( ةفلتخملا تاءاحيإلاب  اهئلم  يفو  ةملكلا  لوح  ضومغلا 

.ةديصقلا يف  ليكشتلا  موهفم  قمعت  ةقيمع  ةيؤر  ىلإ  لوصولل 
نم مداقلا  ينوللا  ريبعتلا  ةقاط  لالغتسا  ىلع  ًالضف  اذه 

برقت ةيعون  ةيئايميسو  ةيريبعت  ةغالبب  ًايرعش  مسرلا  ءاضف 
ريثأت مهسي   )) ذإ مسرلا ، نف  ىلإ  يرعشلا  ليكشتلا  ةيساسح 

نم ةديدج  تاردق  ءافضإ  يف  ساسألا  ةجردلاب  ينوللا  لعفلا 
صنلا لكيهل  ةيلامجلا  ةيليكشتلا  تايلباقلا  عيسوتو  ةراثإلا 

اهتاليكشت زواجتت  يتلا  ، [111] (( ةيرعشلا روصلل  ةمدخ 
عاونأ نم  حاتم  وه  ام  لغتستو  يروصلا  ريبعتلا  يف  ةيديلقتلا 

، يرعشلا صنلا  يف  ليكشتلا  ةقاط  ةفعاضمل  ةينوللا  مزحلا 
ءاضف ىلإ  ةيظفللا  ركسعم  نم  ةيرعشلا  ةبرجتلا  لقنو 
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ةيئارلا ةيرصبلا  ةقاطلل  زّفحملاو  ريثملا  يليكشتلا  ريوصتلا 
.أرقت اميف  ىرتو  ىرت  اميف  أرقت  يهو 

يف ًامساحو  ًايريصمو  ًاسيئر  ًارود  بعلت  يهف  ةغللا  امأ 
يتلا ةيفيكلا  ددحت  ةغللا  نإ   )) ذإ هتروريصو ، ليكشتلا  زاجنإ 
يتلا ةفلتخملا  بوعشلا  نإو  انب ، طيحي  يذلا  ملاعلا  اهب  كردن 

هيف رّكفت  يلاتلابو  هرّكذتتو ، ملاعلا  كردت  ةفلتخم  تاغل  مّلكتت 
ةغل ّلك  نأ  ىنعمب  ، [112] (( اهتاغل عم  مجسنت  ةفلتخم  قرطب 
نأ نكمي  يذلا  اهب ، صاخلا  يعونلا  اهليكشت  اهل  ةيرعش 
هّنكل ىرخألا  تاغللا  يف  ليكشتلل  ماعلا  ءاضفلا  عم  كرتشي 

يف ةريطخ  ةيمهأ  ةغللف  هتغل ، يف  هتيصوصخب  ظفتحي 
سيلو قّالخ  رصنع  يهف  قلخت ، بَتكُت  يهو  اهّنأل  ليكشتلا 
رصنع يه  لب  اهمدختسم ، ديب  ةيتادأ  ةيريبعت  ةليسو  درجم 

.هريصم فّقوتي  اهيلعو  صنلا  ةيجيتارتسا  مسر  يف  ليصأ 
اهتاحورطب ةثيدحلا -  درسلا  تايرظن  / ةيرظن تنميه 

رثاكتملا يحالطصالاو  يميهافملا  اهزاهجو  اهتابراقمو 
ةرصاعملا ةيبدألا  ةفاقثلا  ىلع  لوادتلا -  يلاعلاو  روطتملاو 

، يبدألاو يركفلاو  يفاقثلا  هاركإلاو  طّلستلا  نم  ٍريبك  ٍردقب 
نولهني ةيبدألا  ةفاقثلا  لقح  يف  نيلغتشملا  نم  ريثكلا  حارو 

ىلع ودبي -  امك  ىتأ -  يذلا  فراجلا  رهنلا  اذه  نيعم  نم 
تايدرسلا تاحلطصمب  مّلكتي  ال  نم  ىحضأو  ءيش ، ّلك 

نع ًافلختمو  ةفاقثلا  صقان  اهتاكلذفو )  ) اهتالوقمو اهميهافمو 
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ًافيلأتو ةمجرت  ةيدرسلا -  بتكلا  تلسانتو  ةيرظنلا ، بكر 
ًاليثم ةيبرعلا  ةفاقثلا  اهل  دهشت  مل  ةبعرم  ةقيرطب  ًالوادتو - 
لباحلا نايحألا  نم  ريثكلا  يف  طلتخاو  هّلك ، اهخيرات  يف 

 - اهتتشتو اهلخادتو  درسلا  تاحلطصم  ددعت  ثيح  نم  لبانلاب 
 -. ًانايحأ اهضقانتو  لب 

راطإ يف  هيلع  قفتمو  حضاو  جهنم  ىلإ  راقتفالا  ّلعلو 
اذه يف  ىوتسملا  يلاع  يعوسوم  يبرع  يمجرت  عورشم 

طلتخملاو لخادتملا  ماكرلا  اذه  فّلخ  يذلا  وه  نأشلا ،
يبرعلا يدرسلا  سردلا  يف  تاحلطصملا  نم  سبتلملاو 
هجوتلا هيف  انيلع  بجوتي  يذلا  وحنلا  ىلع  ةصاخ ، ثيدحلا 
زاهجلا يف  رظنلا  ةداعإ  وحن  قيقدلا  يجهنملا  يملعلا 

/ ةيرظن عم  لماعتلا  مكحي  يذلا  يميهافملاو  يحلطصملا 
اهنيب دودحلا  عضوو  ةفاك ، تايوتسملا  ىلع  درسلا  تايرظن 

.يلوادتلاو يئارجإلاو  يرظنلا  ديعصلا  ىلع 
يف ةيصصقلا )  ) ةيدرسلا صوصنلا  ضعبل  انتبراقم  يف 

ةيبولسأ نع  انعفاد  ةيصصقلا )) ةمالعلاو  ةبرجتلا   )) انباتك
تدعتبا : )) انلوقب يجهنملا  خانملا  اذه  راطإ  لخاد  انتءارق 

يتلا ةيدرسلا  تاءارقلا  يف  يديلقتلا  قايسلا  نع  انتءارق 
ثوحبلاو تاساردلا  فالآ  ىدم  ىلع  لوألا  اهمه  تسرك 

ذإ هئانب ، مظنو  هتانوكمو  درسلا  رصانع  ىلع  تاءارقلاو 
ىلع ًامداصو ، ًاعيرم  ًاهباشت  تاساردلا  هذه  مظعم  تهباشت 
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توم نع  ةرشابم  ريغ  ةروصب  هيف  تنلعأ  يذلا  وحنلا 
نيطقي ديعس  ريبكلا  يدرسلا  دقانلا  مدق  نيحو  ، [113] (( درسلا

حيرصتلا لالخ  نم  نإ   )) هلوقب ةلخادملا  هذه  ىلع  قّلع  انباتك 
ديقتم ريغ  ةيدرسلا  تازجنملا  نم  ديفتسيس  هنأ  نلعي 

، ةيئايميسلاو ةيدرسلا  تاريظنتلا  اهضرفت  يتلا  تاءارجإلاب 
ريغ اهنع  مجني  مل  كلسملا  اذه  تعبتا  يتلا  ثاحبألا  نأ  ةجحب 

لماعتت يهو  اهتيصوصخ  ةيدرسلا  ةساردلا  دقفي  يذلا  هباشتلا 
كلت اهيلع  فّظوت  نيح  ًةدحاو  ودغت  يتلا  صوصنلا  عم 

ليمزلا هيلإ  بهذ  ام  عم  قفتأ  ال  ينأ  مغرو  .تاءارجإلا 
هباشتلا أدبم  نأ  رقأ  ينإف  ةيحانلا ، هذه  نم  ديبع  رباص  دمحم 
ةيجهنملا دويقلا  وأ  تاءارجإلا  كلت  ىلإ  دوعي  هيلإ ال  راشملا 

ةيفيكو اهفيظوت  ةقيرط  ىلإ  نكلو  ةيملعلا ، ةعيبطلا  تاذ 
انهو اهيلمعتسم  ندل  نم  اهباعيتسا  ةعيبطو  اهتالاكشإب  يعولا 
ليلحت دوصقملا ، ّلعلو  درسلا ، توم  امأ  ةلكشملا ، نمكم 

.[114] (( ىرخأ ةيضق  كلتف  درسلا ،
دقنلا ةنودم  يف  لصح  ام  ىلع  انعم  قفتي  نيطقي  نأ  ىنعمب 
مغرلا ىلع  سابتلاو ، كابتشاو  لخادت  نم  يبرعلا  يدرسلا 

نأ ريغ  ةيرظنلا ، تايلآ  مادختسا  ءوس  ىلإ  كلذ  عجري  هنأ  نم 
هذه يف  عيرملا  هباشتلا  مجح  نأ  وه  هيلإ  رظنلا  تافلإ  دون  ام 
تناك نإو  ىتح  ًامتح ، ةيرظنلا  تاقلطنمب  ةقثلا  لّلق  تاساردلا 
 -، نيطقي ديعس  بسحب  كلذ -  نع  ةلوؤسم  ريغ  ةيرظنلا 
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يتلا اياضقلا  ةمدقم  يف  يدرسلا  حلطصملا  ةيضق  يتأت  امبرو 
ديعص نم  رثكأ  ىلع  سابتلالا  اذه  ةروطخ  يف  ًاقيمع  تمهسأ 

.دقنلا اذه  ثارت  لخاد 
يف هعضخن  يذلا  يدرسلا - )) ليكشتلا   )) حلطصم درو 

تاساردلا نم  ريثكلا  يف  يدقنلا -  دصرلل  هذه  انتبراقم 
عضخ هّنكل  ءاوس -  دح  ىلع  ةيئارجإلاو  ةيرظنلا  ةيدرسلا - 

دنع يقايسو  ماعو  يّلك  يموهفم  لماعتل  معألا  بلغألا  يف 
ثوحبو تالاقم  تاناونع  يف  حلطصملا  دري  ذإ  داّقنلا ، رثكأ 

ريثكلا يف  يفتكي -  دقانلا  نأ  ريغ  بتك ، لوصفو  تاساردو 
بهذي الو  ةنونعلا ، ةبتع  يف  حلطصملا  عضوب  نايحألا -  نم 

ةيحالطصالاو ةيموهفملا  ةجلاعملا  راطإ  لخاد  هليغشت  ىلإ 
هل ًاصاخ  ًايدرس  ًاحلطصم  هفصوب  هزيمي  يذلا  وحنلا  ىلع 

مهدنع يدرسلا )) ليكشتلا   )) نأل ةيعونلا ، ةيموهفملا  هدودح 
حلطصملا حتفني  ذإ  اهرسأب ، درسلا )) ةيرظن   )) ًابيرقت لباقي 

نم ىرخألا ، هتالمتشمو  هتايلآو  هتاينبو  درسلا  رصانع  ىلع 
ةيعونلاو ةصاخلا  دودحلا  يف  يحالطصالا  قيقدتلا  نود 

.[115] حلطصملل
 - رصحلا لاثملا ال  ليبس  ىلع  تاساردلا -  هذه  ىدحإ  يف 

هتجلاعم يف  يدرسلا )) ليكشتلا   )) حلطصم بتاكلا  دروأ 
ام وحن  ىلع  برتقاو  دصرلا ،-  عوضوم  يئاورلا -  صنلل 
نم حلطصملا  رهوج  ىلإ  برقأ  يه  ةغيص  هحنم  نم 
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اذه دعب  لءاستأ  : )) هلوقب ًافيفخ  ًاسم  هتسم  ىرخأ  تاسارد 
ةياور يف  هتمدق  يذلا  يرئادلا  يدرسلا  روصتلل  ضرعلا 
هذختا يذلا  ّيدرسلا  ّليكشتلا  اذه  له  فيفخ » رمحأ  »

ينومضملا دئاعلا  وأ  ةعفنملا  نم  ٍلاخ  ايلامج  افده  فلؤملا 
اهقّقحي هنأ  مأ  ينفلا  لمعلا  اهايغتي  يتلا  ةلاسرلا  ىوتسم  ىلع 

نأ روصتأ  ًانمض ؟ هتايط  نيب  اهلمحيو  ليكشتلا  قيرط  نع 
يف ةينفلا  هعباصأب  صاغ  ّيدرسلا  ليكشتلا  اذهب  يئاورلا 
دسج امك  ةليصألا  ةيرصملا  تاذلل  يجولوكيسلا  نيوكتلا 
لجس اهضهنتسا ، تقولا  تاذ  يف  هّنإ  لب  يعمجلا  اهنوكت 
ىلإ اهعفد  مث  فعض ، نم  هيناعت  امو  اهراضتحا  ةظحلل 
ىلع ىتح  اهقفاوتو  يعمجلا  اهلتكت  ىلإ  ةدوعلاو  ةوحصلا 
يف سورحم  ةوحص  دهشم  لالخ  نم  كلذ  قّقح  دقو  هفالتخا ،

.[116] (( صنلا ةياهن 
اهل ًالباقمو  درسلا  ةيرظنل  ًالداعم  ام  وحن  ىلع  ّلظ  هّنأ  ّالإ 

ليثمت ةجرد  ىلإ  هيف  بتاكلا  بهذي  ملو  اهلالظ ، يف  ًالغتشمو 
مدع انل  دّكؤي  امم  يحالطصالا ، هرهوجل  قيمع  يموهفم 

يليصفتو قيقد  وحن  ىلع  حلطصملا  ءاضف  ىلإ  هابتنالا 
يتلا ةيموهفملا  ةلومحلا  ةيمهأ  نم  مغرلا  ىلع  يدصقمو ،

.ةلخادملا هذه  يف  حلطصملا  اهب  يظح 
يلامجلاو ينفلا  هنومضمب  ليكشتلا ))  )) حلطصم لغتشي 

نونفلا لقح  يف  ًةداع  يويؤرلاو  يميهافملاو  يريبعتلاو 
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يتلا ةجردلا  ىلإ  ًاصوصخ ، مسرلا ))  )) نف يفو  ةليمجلا ،
رثكأ يف  هيواسي  وأ  مسرلا  نف  ىلع  ًالاد  هموهفم  اهيف  حبصأ 
ًادعب نآلا  نونفلا  نيب  لخادتلا  ةيلاعف  تذخأ  ذإو  نايحألا ،

تاحلطصملا نم  ريثكلا  ليحرت  نإف  ًايمانيدو ، ًاقيمعو  ًاعساو 
نونفلا نم  نف  يف  لمعت  يتلا  بيلاسألاو  غيصلاو  ميهافملاو 

ةروسيملا رومألا  نم  حبصأ  ىرخأ  نونف  لوقح  ىلإ 
لخادتلا ةيلمع  تراصو  قّقحتلا ، ةعيرسلاو  ةيرورضلاو 
يّقلتلاو رفاضتلاو  ليحرتلاو  باستكالاو  ةراعتسالاو  ذخألاو 
رومألا نم  جمدلاو  فييكتلاو  ليغشتلاو  لّثمتلاو  باعيتسالاو 
ةروصلا ققحي  وهو  خانملا ، اذه  ّلظ  يف  ةيعيبطلاو  ةلثاملا 
لخادتلا اذه  ىودجل  ًاليثمتو  ةروريصو  ًاروضح  رثكألا 

.ةفاك تايوتسملا  ىلع  هانعمو  هتميقو 
اذه لوانتت  يتلا  ةيبرعلا  ةيوغللا  مجاعملا  ّلك  عمجت  داكت 

: لّكش  )) يوغللا هرذج  ىلإ  ةدوعلاب  ًةغل -  حلطصملا - 
يروصتلا بناجلاب  لصتي  لعفلا  ىنعم  نأ  ىلع  ليكشت ،))

ىوتسملا مهسأو  لّثمتو ،)) روصت  لّكشت :  )) يليثمتلاو
ةروريصو ءانب  لامكتسا  يف  كلذ -  دعب  يحالطصالا - 
يريوصتلا هدح  غولب  وحن  هب  عافترالاو  ىنعملا ، اذهب  لعفلا 

.ىصقألا يريبعتلاو 
ةغيصلا وحن  ًالوأ  لّكش ))  )) لعفلا دوقي  يوغللا  رذجلا  نإ 

ىلإ لوحتي  نأ  لبق  لّكشتلا ،))  )) يهو برقألا  ةيموهفملا 
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لّكشتلاف  )) جردتلا اذه  نم  ًاقالطناو  ليكشتلا ،))  )) حلطصم
ىلإ لكش  وأ  ةروص  نم  رورملا  وه   transfiguration

يلحرم ريثأتو  لاقتناو  لوحت  ةظحل  هّنأ  ىنعمب  ، [117] (( رخآ
يف مهست  ةيئارجإ  ةيلاعف  ىلإ  ريشي  وهو  موهفملا ، غوص  يف 
ةيلمع نم  يهتنت  نأ  دعب  ليكشتلا ))  )) حلطصملا ةروريص 
ىرخأ ةروص  ىلإ  يلوأ  لكشو  ةيلوأ  ةروص  نم  رورملا 

.ًارارقتساو ًارولبت  لكشلا  / ةروصلا هيف  نوّكتت  رخآ ، لكشو 
موهفم نأ  دجن  يبرعلا  يميهافملا  ءاضفلا  ىلإ  ةدوعلا  يف 
رييغتلا ىنعم  ىلع  ضهنيو  لدبتلل  عضخي  لّكشتلا )) ))

ذخأي ام  ّلك  نومسي  ءامدقلا  برعلا  ناك   )) ذإ لوحتلاو ،
،[118] (( لّكشتلا وأ  روصتلاب  رخآل  نيح  نم  ةئيه  وأ  ةروص 
يف لصي  الو  لدبتملا  لكشلاو  ةريغتملا  ةروصلاب  صتخي  وهف 

.ةئيهلا يف  تباثلاو  رقتسملا  ىلع  ةلالدلا  دودح  ىلإ  هانعم 
، يوينبلا جهنملا  ةيانعب  دعب  اميف  لّكشتلا ))  )) موهفم يظح 
نإ ذإ  يوينبلا ، حلطصملا  تايلآ  نم  ةيزكرم  ةيلآ  ىحضأو 
وأ هتعيبط ، تناك  ًايأ  صنلا  ءانب  فشك  وه  ةيوينبلا  فده  ))

،[119] (( صنلل ىربكلا  ةينبلا  اهب  لّكشتت  يتلا  رصانعلا  فشك 
ىلإ ًالوصو  ىرغصلا  تاينبلا  نيب  ةيمانتملا  تاقالعلا  نإ  ذإ 

ال راقلا ، هلكشب  صنلا  ةغايص  نع  نلعت  يتلا  ىربكلا  ةينبلا 
تاذ ليكشتلا  ةيلاعف  لاغتشا  قايس  يف  ّالإ  لصحت  نأ  نكمي 

بيترتلاو لعافتلا  تايلمع  يف  مهست  يهو  ةيماظنلا ، ةعيبطلا 
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تايلمعلا يهتنت  ىتح  اهّلك  لحارملا  يف  جاتنإلاو  لخادتلاو 
.صنلل ةفّلؤملا  ىربكلا  ةينبلا  ةغيص  ىلإ 

جتنم يزكرم  رودب  ساسألا  اذه  ىلع  لّكشتلا  تايلاعف  موقت 
تايصوصخ يف  لّخدتت  ذإ  صنلل ، ينفلا  ءانبلا  ةيلمع  يف 

، ىربكلا ةينبلا  غولب  وحن  ىرغصلا  تاينبلل  يلخادلا  جيسنلا 
يف ةديدج  ةميق  تاينبلا  هذه  ىلإ  فيضي  يذلا  وحنلا  ىلع 

، ىرخأ ىلإ  ةروص  نمو  رخآ ، ىلإ  لكش  نم  اهلوحت  ءانثأ 
يتلا ةقيرطلا  نم  دّلوتت  ام ، ينف  جاتنل  ةيلامجلا  ةميقلا  (( ـ ف

نأ ىنعمب  ، [120] (( ةيلامجلا ريغ  ميقلا  جاتنلا  اذه  اهب  مّظني 
حورلا ثعب  يف  ةمساح  ةينف  ةفيظو  يه  انه  لّكشتلا  ةفيظو 

ةقيرط فشكت  ثيح  ًالصأ ، يلامج  ريغ  وه  اميف  ةيلامجلا 
ةيلامج ةيؤر  نع  لّكشتلا  تايلاعفل  يلخادلا  يجيسنلا  لمعلا 
روضح نود  نم  اهيلع  لصحي  نأ  صنلل  نكمي  ال  ةيفيظو 

.صنلا جاتنإ  لحارم  يف  لّكشتلا  لعفل  ليصأ 
ةعيبط لّلحت  يهو  يّقلتلاو -  ةءارقلا  تايرظن  تفشك 

( لّكشتلا حلطصم   ) رود نع  صنلاو -  ئراقلا  نيب  ةقالعلا 
( لّكشتلا حلطصم   ) تربع مث  نمو  ةقالعلا ، هذه  بيترت  يف 

ةقالعلا هذه  عضو  لجأ  نم  ًاضيأ ، ليكشتلا ) حلطصم   ) ىلإ
( لمعلا  ) ةعيبط ىلإ  ًادانتسا  يلامجلاو  ينفلا  ذيفنتلا  عضوم 
يف ساسألا  ءيشلا  نإ   )) ذإ ئراقلاو ، صنلا  نيب  طسوتي  يذلا 

 )....( هيقلتمو هتينب  نيب  لعافتلا  وه  يبدأ  لمع  ّلك  ةءارق 
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دق نيبطق  يبدألا  لمعلل  نأ  صلختسن  نأ  نكمي  انه  نمو 
صن وه  لوألا  يلامجلا ، بطقلاو  ينفلا  بطقلا  امهيمسن :
ءوض يفو  ئراقلا ، هزجني  يذلا  قّقحتلا  وه  يناثلاو  فّلؤملا 

ًاقباطم نوكي  نأ  نكمي  هتاذ ال  لمعلا  نأ  حضتي  بطاقتلا  اذه 
ناكم يف  ًاعقاو  نوكي  نأ  دب  ال  لب  هّققحتل ، الو  صنلل  ال 
بطقلا عنصي  يذلا  وه  لّكشتلا )  ) ناك اذإف  ، [121] (( امهنيب
بطقلا عنصي  يذلا  وه  قّقحتلا )  ) ناكو فّلؤملا ،) صن   ) ينفلا

وه ليكشتلا ))  )) نوكي نأ  نكميف  ئراقلا ،) زجنم   ) يلامجلا
(، قّقحتلا و( لّكشتلا )  ) نيب عمجي  ثيح  امهنيب  ةعقاولا  ةقطنملا 

ءاقللا لعجيو  يلامجلا ، بطقلاو  ينفلا  بطقلا  نيب  لعافيو 
.هتالاح لضفأ  يف  ًانكمم  ئراقلاو  صنلا  نيب  يئارجإلا 

لخاد ةيؤرلا  هذه  قفو  ىلع  ليكشتلا )  ) ةنياعم نكمي 
(، ىوتحملا ( ـ زّكرمو ل قيقد  مهف  ةطاسوب  يئايميس  روظنم 

ةيديلقتلا ةيدقنلا  ةيئانثلا  يف  ًاعطق  نومضملا )  ) وه سيل  يذلا 
بسحب ليكشتلا -  وه  لب  نومضملاو ،) لكشلا   ) ةميدقلا
اهمامتها تلوأ  دق  ةيئايميسلا  نأ  امبو   )) ذإ موهفملل ،-  انتيؤر 

اذه ميسقت  يف  كلسملا  تاذ  تكلس  اهّنإف  ىوتحملا ، ةساردب 
يتلا ةلالدلا  يف  لّثمتيو  رهوج : رهوجو : لكش  ىلإ  ىوتحملا 

ةياكحلل يلكشلا  ميظنتلا  يف  لّثمتيو  لكش : .باطخلا  اهنمضتي 
، ةيوغللا ءاحنألا  رارغ  ىلعو  يذلا ، يدرسلا  وحنلا  أدبم  قفو 

ةلالدلا اهيلع  سسأتت  يتلا  ةيفينصتلا  تاقالعلا  نيب  عمجي 
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ينعنو .ةلالدلا  اهلالخ  نم  مظتنت  يتلا  ةيبيكرتلا  تايلمعلاو 
يف ةلالدلل  ضقانتلاو  داضتلا  تاقالع  دصر  ةيناكمإ  كلذب 

راطإ يف  يبيكرتلا  دعبلا  مجرتي  نيح  يف  يفينصتلا  اهدعب 
ةيئايميسلا ةروريسلا  ىّلوتت  يتلا  ةيدرسلا  جماربلا  ديدحت 

.[122] (( يئايميسلا عبرملا  فارطأ  تاقالعل 
ىلع نميهي  داكي  موهفملا  يف  يرصبلا  دعبلا  نأ  يف  كش  ال 
ىلإ ًالوصو  حلطصملا  يف  هتالالدو  ىنعملا  ةكرح  ءاضف 

صنلا ءاضف  ىلإ  انه  حلطصملا  لحري  نيحو  باطخلا ،) )
نم ديقملاو  بوتكملا  صنلا  ريرحت  يف  ًالوأ  مهسي  هّنإف  يبدألا 

يذلا رولبتملا -  يرصبلا  لوانتلا  عقوم  ىلإ  هلقنو  هتيطخ ،
( - رهوجلاو لكشلا   ) ةيئايميسلا ةحورطألا  بسحب  مضي 

ىوتسملا ىلإ  فاضي  ةءارقلل  ًاحّشرم  ًاديدج  ىوتسم  هفصوب 
ىلع يقلتلا  عمتجم  ضرحيو  لوادتملا ، ينهذلا  يلمأتلا 

صنلا يف  يرصبلا  دعبلا  ةءارقو  لّثمتو  فاشكتسال  يعسلا 
يف ليكشتلا  ءاضف  ىلع  ليحي  يذلا  وحنلا  ىلع  بوتكملا ،

(. مسرلا  ) ةينفلا هتيعجرم 
ةيموهفملا روذجلا  ىلإ  يحالطصالا  انثحب  يف  اندع  ام  اذإ 

نأ دجنس  ةبوتكملا ، ةيبدألا  ةفاقثلا  يف  ليكشتلا )) (( ـ ل
روضح يرحت  اهقايس  يف  اننكمي  يتلا  ساسألا  ةيعجرملا 
ةراقلا ةيديلقتلا  ةيئانثلا  يف  نمكت  حلطصملا  اذهل  ام  يعون 

ىلع ةليوط  ةرتف  تنميه  يتلا  نومضملاو ،)) لكشلا  ةيئانث  ))
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ةنودملا يف  يصنلا  ىنعملا  ةيلاكشإ  ةكرح  دصر  ةيلاعف 
نيديعصلا ىلع  ةريثك  تالاكشإ  تفرعو  ةميدقلا ، ةيدقنلا 

.ةصاخ يدقنلاو  يغالبلا 
مدقتلا لصح  ثيح  ةثيدحلا  ةيبرعلا  ةيدقنلا  ةنودملا  يف 
يذلا قيمعلاو ، عساولاو  ريبكلا  يجهنملاو  يويؤرلاو  يفاقثلا 

ىلإ تافيرعتلاو  ميهافملاو  تاحلطصملاو  تايرظنلا  لقن 
لكشلا ةيئانث  (( ـ ب تلدبتسا  ةديدج ، قلتو  كاردإ  ةقطنم 
ليكشتلا ةيئانث   )) يه ةديدج  ةيئانث  ةيديلقتلا  نومضملاو ))
طيسبلاو درجملا  هانعمب  لكشلا ))  )) لوحت ذإ  ايؤرلاو ،))

، ددعتملاو دّقعملاو  بّكرملا  هانعمب  ليكشتلا ))  )) ىلإ يداحألاو 
ىلإ يدصقلاو  يمكلاو  رشابملا  هانعمب  نومضملا ))  )) لوحتو
وحنلا ىلع  يدصقاللاو ، يعونلاو  يملحلا  اهانعمب  ايؤرلا )) ))

(( ايؤرلاو ليكشتلا   )) ةيئانثل ديدجلا  ءاضفلا  هيف  بيجي  يذلا 
ىحنملا تاذ  ةلماشلا  هتيؤرب  ثيدحلا  جهنملا  ةلئسأ  ىلع 

.يدحتلاو ةبوصخلاو  ةفاثكلا  ديدشلا  يلاكشإلا 
هذه ىلإ  ًادانتساو  راطإلا  اذه  يف  لوقلا  انعسوب  نذإ 
وه ليكشتلا ))  )) نإ ةيحالطصالاو  ةيموهفملا  ةيعجرملا 

جومتمو مئاد  لّثمتو  ةروريص  ةيعضو  يف  لكشلا - )) ))
 -. يقلتلا ةقطنم  يف  ىتح  يح  يمانيد  كارحو  ايؤرلل ،

ةنورملا تايصاخ  ليكشتلا ))  )) حلطصم يف  رفاوتت 
ةقيمعلاو ةيحطسلا  نيتقبطلا  يف  ةيمانيدلاو  ةباحرلاو 
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ةمساحو ةددحمو  ةنيعم  ةقطنم  يف  ثبلتي  وهف ال  حلطصملل ،
ةناطبو ةيوازو  ةقطنمو  ةقبط  ّلك  يف  رهظمتي  لب  صنلا ، نم 

ريوصتلا ةيساسح  جاتنإ  يف  مهست  نأ  اهنكمي  هنم  ٍّلظو 
وأ يصن  قوف   ) ًاحلطصم ساسألا  اذه  ىلع  نوكيو  لّثمتلاو ،

ينفلا هعبشت  ةلاح  يف  صنلا  لّثمي  هنأ  يأ  يصن ،) دعب  ام 
ءاضف يف  ةرئاغلا  يئايميسلا ، هئاوتراو  يلامجلا  هئالتماو 

.لوادتلا يدي  نيب  ةحّتفتملاو  ةءارقلا 
يف ليكشتلا )) (( ـ ل بحاصملا  ايؤرلا ))  )) موهفم نإ 

ةقيمعو ةفيثك  تاناكمإ  ىلع  يوطني  ةيئانثلا ، لمع  ةقطنم 
لكشلا موهفم  اهبعوتسي  ال  مئاد ، جومتو  كارح  تاذ  ةبصخو 
تباوثلاو رطألاو  دودحلا  ىلع  ليحي  يذلا  هقطنمب  تباثلا ) )

اذه يف  ايؤرلا ))  )) عسوب سيلف  اذل  ةيلالدلاو ، ةيبولسألا 
لعافتلا لجأ  نم  نومضملا ))  )) موهفم ىلإ  هجوتلا  قايسلا 

يذلا لكشلا  موهفم  يف  لاحلا  يه  امك  صنلا ، داجيإل  هعم 
هل ثحبي  يذلا  وحنلا  ىلع  نومضملا ، موهفم  ًامامت  بساني 

يقتريو هلداعيو  هيهاضيو  هبساني  ديدج  يموهفم  ئفاكم  نع 
يف ّالإ  لاحلا  ةعيبطب  كلذ  دجي  الو  هتيساسح ، ىوتسم  ىلإ 

((. ليكشتلا ))
ىلع ليكشتلاب ) ايؤرلا  ةقالع  يأ   ) كلذ قيبطت  انلواح  ام  اذإ 

سبلتي ليكشتلا   )) نأ دجنسف  مسرلا  نف  يف  ةينفلا  ةحوللا 
حطس ىلع  ناولألاو  لتكلاو  طوطخلا  كرحتتف  ايؤرلا ،))
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عبرم جراخ  ةيئايميس  كارح  ةيلاعف  يف  اهقامعأ  يفو  ةحوللا 
ىلع ًايرثو  ًاحوتفمو  ًابحر  ًايلامج  ًءاضف  حبصتو  ةحوللا ،

تايوتسم ىلعأب  ًائيهمو  ًالباقو  ةيصنلا ، ةنونيكلا  ديعص 
ديعص ىلع  ليوأتلا  ةوهشو  ةءارقلا  ةبغر  لابقتسال  ةءافكلا 

.ىنعملا جاتنإو  لوادتلاو  لصاوتلا 
ليكشتلاب ايؤرلا  ةقالع  نإ  أدبملا  ثيح  نم  لوقلا  نكمي 

، ةيلاعفو ةيويح  رثكأ  وحن  ىلع  يرعشلا  باطخلا  يف  رهظمتت 
يف ًاباطخ  هفصوب  ساسألاب  يرعشلا  باطخلا  اّنياع  ام  اذإ 

باطخلا نأ  ّالإ  ًاصاخ ، ًايعون  ًايليكشت  ًءاضف  بّلطتي  ايؤرلا 
نم مغرلا  ىلع  ءاضفلا  اذه  نع  ًاريثك  دعتبي  ال  يدرسلا 

نينبت املك   )) ذإ لمعلاو ، ءانبلا  تاودأو  تايلآلا  فالتخا 
ةريبك ظوظح  نع  لزانت  ليكشتلا  ءاضف  يف  لخدو  يكحلا 

، يفاقثلاو يلامجلاو  ينفلا  يف  لّغوتو  يرطفلا  هخانم  نم 
حتفنت ناسنإلا ، ايؤرل  ةديدج  ليثمت  ةلحرم  ىلإ  لاقتنالا  ةيغب 

ةيدرسلا ليحلاو  يبولسألا  بعللا  نم  فلتخم  لاجم  ىلع 
(( ةهاتملا بلق  يف  يكحلا  لخدُت  يتلا  ةيئاكحلا  تآجافملاو 

ليثمت يف  يرعشلا  لغشلا  نم  ًاريثك  برتقت  اذهبو  ، [123]

.اهتنرعشو ءايشألا 
ًاصن هفصوب  مسرلا  ىلع  ّلدي  ىنعملا  اذهب  ليكشتلا )) ))

دصرلل ًاريثمو  ًازفحمو  ًايدحتم  ًاباطخ  نمضتي  ًايرصب  ًايعادبإ 
تاذلاب يلاكشإلا  ىنعملا  اذهو  ليوأتلاو ، ةءارقلاو  ةنياعملاو 
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ليكشتو يبدألا  هصن  فصول  هرّخسو  بدألا  هذخأ  يذلا  وه 
متي نأ  دعبو  هيف ، ايؤرلا  لولح  دعب  هلامكتسا  ةلاح  يف  هباطخ 

ىلعأب اهريبعت  لحارم  ىلعأ  غولب  ايؤرلا  تاناقتل  حامسلا 
.ةيرورضو ةبسانمو  ةحاتمو  ةنكمم  ةيرح  ةقاط 

قايسلا اذه  يف  ًايلامجو  ًاينف  هيلع  حلطصن  نأ  نكمي  ام  ةمث 
/ يصنلا  ) لاجملا براقي  يذلا  ماعلا )) ليكشتلا  (( ـ ب

ىلع لصفمتي  ام  ةمثو  ةلماشلا ، ةيلكلا  هتجرد  يف  يسانجألا )
ىلع هب  حلطصنف  ةيصنلا  لاكشألاو  سانجألا  ساسأ 

ليكشتلا )) و يرعشلا )) ليكشتلا  )) و يدرسلا )) ليكشتلا  ))
لخدي ام  ةمثو  خلإ ، . .. (( يتاذريسلا ليكشتلا  )) و يماردلا ))

(، رصانعلل يصنلا  ليكشتلا   ) صاخلا ليكشتلا  قايس  يف 
(( نمزلا ليكشت  )) و ةيصخشلا )) ليكشت   )) ىلع حلطصنف 

ليكشت )) و ثدحلا )) ليكشت  )) و ناكملا )) ليكشت  )) و
عونتلاو لومشلا  ةركف  قّقحتت  ثيحب  ًاضيأ ، خلإ  . .. (( ةيؤرلا
جيسنلا فّلؤيو  حلطصملا ، ءاضف  يف  بعشتلاو  ددعتلاو 
باطخلا يف  تانوكملاو  رصانعلا  ةكرحل  يحلا  ليصألا 

.يدرسلا
ةعونتملاو ةددعتملا  هتاموهفمب  ليكشتلا  حلطصم  دعي 

يف ةيساسألا  رصانعلا  دحأ  ساسألا  اذه  ىلع  ةبعشتملاو 
هكاردإ نم  دب  الو  يصنلا ، هنتمب  يبدألا  باطخلا  نيوكت 
يصنلا هلاجم  يف  باطخلا  صحف  اندرأ  ام  اذإ  هليلحتو  همهفو 
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بتكي الو  ةيدقن  ةيلعاف  ةيأ  حلصت  امبرو ال  ًايدقن ، هتنياعمو 
يويحلاو قيمعلا  رظنلا  اهجهنم  يف  تزواجت  نإ  حاجنلا  اهل 

ًايويح ًالاجم  هفصوب  هتالاحو ، هرهاظمو  ليكشتلا  ءاضف  يف 
ةيلامجلا ةيلعافلا  ةيصاخ  نع  فشكلاو  ليلحتلاو  رظنلل  ًاقيمع 

.اهققح دق  نودملا  هصنب  يبدألا  باطخلا  نوكي  يتلا 
ةثيدحلا تايجهنملا  ةرئاد  يف  ليكشتلا ))  )) حلطصم يظح 

ةصاخ ةيمهأب  صوصنلا  ةنضاح  يف  ًايئارجإ  ةلغتشملا 
هجولا هفصوب  هعم  تلماعت  ذإ  يعون ، يئانثتسا  ءافتحاو 

، يبدألا باطخلا  ةيلامجل  جتنملا  يقيقحلا  يحالطصالا 
كاردإ ىلإ  ليبس  ال  نأ  اهتالوقم  نم  ريثكلا  يف  تررقو 

لاغتشالا نود  نم  همظن ، ليلحتو  هتاوجف  قارتخاو  صنلا 
جذومن ةءارقو  ةفيثكلاو ، ةيويحلا  ليكشتلا  ةقطنم  ىلع 

.ةيلامجلا هلاغتشا  تاقبط  نع  فشكلاو  ينفلا  ليكشتلا )) ))
سانجألاو ًامومع  ةينفلا  لاكشألا  يف  يصنلا  جذومنلا  نإ 

ليكشت  )) روظنملا اذه  ّلظ  يف  وه  صخأ  وحن  ىلع  ةيبدألا 
ليكشتلا ءاضف  هنع  فّشكتي  امب  ، [124] (( ًالامج نوكي  نأ  لبق 

نومت تايلامج ، جاتنإ  يف  ةقّالخ  تاردق  نم  ةلعافلا  هتاودأو 
ىلإ ةينبلا ، نم  هليكشتو ، هتينب  لحارم  ّلك  يف  صنلا  اهيف 

.ليكشتلا ىلإ  ًالوصو  صنلا ، ىلإ  باطخلا ،
تاودأو تانوكمو  رصانع  ةكبش  نم  ليكشتلا ))  )) فلأتي

، حلطصملا ءاضف  ءانبل  فلتؤم  ينيوكت  قايس  يف  دشتحت 
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(، جامدنالا  ) نم يليكشتلا  حاجنلا  رصانع  لثمتتو  ))
يعاولا هيعونب  ليكشتلا  متي  نيحو  ةورذلا ،) (، ) نزاوتلا )

،[125] (( كسامتلاو جامدنالا  رصنع  قيقحت  نم  دب  يئاقلتلاو ال 
ريبعتلاو ليكشتلا  يف  ةينفلاو  ةيلامجلا  هتوق  صنلا  حنمي  يذلا 

.ريوصتلاو
ثدحلا شيعي   )) يئايميس ماظن  يليكشتلا  يصنلا  ماظنلا 
لايخلاو يعولاب ، ملحلا  هدنع  طلتخيو  ةبرجتو ، ًاضاخم 

ًابعل ةغللا  هدنع  ليحتستف  يئرملاب ، يئرماللاو  عقاولاب ،
يمري يوفع  ليكشت  يف  لولدملا ، نم  ّلادلا  ررحتيف  تاملكلاب 

(( ةيلامج ةرفش  ىلإ  تاملكلا  بلقنتو  ءانبلا  ديق  ملاع  ليثمت  ىلإ 
ىنعملا ةبعلو  يمالعلا  اهنوكو  اهاوتحم  نع  فشكت  ال  ، [126]

ًاديج ةذوحشم  ةءارق  تاودأ  اهل  ىدصتت  نأ  نود  نم  اهيف ،
اهتطاسوب لصوتت  نأ  نكمي  ةيقارتخا ، ةيليوأت  ةيلاعف  تاذو 

.ةيئايميسلا هتيعجرمب  يليكشتلا  يصنلا  اهماظن  ليلحت  ىلإ 
بـ انه  ًايدرس  فوصوملا  ليكشتلا )  ) حلطصم نإ 
نع ماعلا  راطإلا  يف  ًاريثك  دعتبي  ال  يدرسلا )) ليكشتلا  ))

: لثم ةيزاوم  تاحلطصمل  ةيرظنلا  ةيموهفملا  دودحلا 
دقو امهريغو ، يماردلا )) ليكشتلا  )) و يرعشلا )) ليكشتلا  ))

ًاباعيتساو ًاراهظتسا  رثكألا  يدرسلا  عونلا  ةياورلا -  تذخأ 
 - ماعلا يدرسلا  جذومنلا  يف  يحالطصالا  كارحلل  ًالّثمتو 
ىلإ هرجو  حلطصملا ، ىلع  ةنميهلا  يف  رفوألا  ةصحلا 
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دودح يف  ةياورلا  نإ   )) ذإ اهلمع ، ةقطنمو  اهئاضفو  اهناديم 
ًايفاقثو ًايريبعتو  ًايليكشت  ةمزلم -  يلامجلا  يدرسلا  اهليكشت 
ةيلييخت قارشإ  ةلاح  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  اذه  ّلكب  - 

ريوصتلاو ليثمتلل  ةقداص  ةيريبعت  ةقاط  ىلع  رفاوتت 
ناديملا يف  هتايلجتو  ليكشتلا  موهفم  ززعت  ، [127] (( ليلدتلاو

.يدرسلا
هيف فّشكتي  يذلا  وحنلا  ىلع  انه  موهفملا  ةيلومش  سسأتت 
نع انه  يئاورلا  هجذومن  يف  يدرسلا )) ليكشتلا   )) حلطصم

، هتانوكمو درسلا  رصانع  ّلكل  لّثمتو  ءاوتحاو  ةطاحإ  ةيلباق 
تاذ تانوكملاو  رصانعلا  هذه  اهيف  نوكت  يتلا  ةجردلا  يف 

يصنلا نوكلا  قايس  يف  درسلا ، تايلامج  جاتنإل  ةيلاع  ةءافك 
لّثمتلاو ريبعتلا  لحارم  غلبأ  ليكشتلا  يدي  نيب  غلب  دقو 

.ةءارقلا ةقطنم  يف  ريوصتلاو 
يصصقلا يدرسلا  ليكشتلا  ىلع  ًامامت  ةيؤرلا  هذه  قدصت 

نف نيب  ةيدرسلا  ةيعونلا  قورفلا  رابتعالا  نيعب  ذخألا  عم 
ةصقلا يف  حلطصملا  ذخأي  ذإ  ةياورلا ، نفو  ةريصقلا  ةصقلا 
ةديدشلا ةيدرسلا  ةينفلا  ةعيبطلا  يف  يويحلا  هلاجم  ةريصقلا 

هيف فّشكتت  يذلا  وحنلا  ىلع  فيثكتلاو ، ةيصوصخلا 
ةّقدو ًامائتلا  رثكأ  ةروصب  يصصقلا  ليكشتلا  تايلامج 

.ةيرفشو
جذومنلا فّلؤت  يتلا  هذه  تايطعملا  ةكبش  ىلإ  ًادانتساو 
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نإف يدرسلاو ، يرعشلا  لاجملا  يف  ليكشتلل  يحالطصالا 
نم امهريغو  يتاذريسلاو  يماردلا  لاجملا  يف  هسفن  جذومنلا 

يذلا وحنلا  ىلع  هتروص  ذخأي  يباتكلا ، عادبإلا  تالاجم 
ةيريوصتلاو ةيريبعتلا  هتاحومطل  بيجتسيو  لاجملا  بساني 

.ةيلالدلاو
يف لغتشي  يدرسلا )) ليكشتلا   )) موهفم نأ  نم  مغرلا  ىلع 

، يئاورلاو يصصقلا  لمعلل  ةيلكلا  ةعيبطلا  ىلع  ماعلا  هراطإ 
ةريغص ميهافم  ةكبش  ىلع  عزوتي  ماعلا  موهفملا  اذه  نأ  ّالإ 
صاخ ليكشت  ةمثف  اهتايئزج ، لخاد  موهفملا  ىلع  لغتشت 

ثيدحلا نكمي  ذإ  ةدح ، ىلع  ليكشت  ّلك  ةيدرسلا ، تانوكملاب 
ليكشت و( يدرسلا ) ثدحلا  ليكشت  و( يوارلا ،) ليكشت   ) نع

(. ةيصخشلا ليكشت   ) ىلع ًالضف  هل ،) يورملا 
ةيساسألا رصانعلا  ليكشت  لّثمت  نكمي  هسفن  قايسلا  يفو 

ليكشت و( درسلا ) ليكشت   ) يهو صقلا  ناديم  يف  ةلماعلا 
اهنم ليكشت  ّلك  يفتحي  ذإ  راوحلا ،) ليكشت  و( فصولا )
وحنلا ىلع  يدرسلا ، صنلا  ءانب  ديعص  ىلع  هتيصوصخب 

ةعنصلا ةسايس  مسر  يف  ليكشتلا  ءاضف  هيف  مهسي  يذلا 
.حضاوو ددحم  وحن  ىلع  اهتاودأ  ليغشتو  اهتسدنهو  ةيدرسلا 

رامضم يف  يدرسلا  ليكشتلا  تايلآ  عونت  ىلع  ًالضف 
ليكشت ىلإ  قايسلا  اذه  يف  لقتني  هّنإف  رصانعلاو ، تانوكملا 

صاخ ليكشتو  ناونعلل ، صاخ  ليكشت  ةمثف  تابتعلا ،
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ةبتع ّلك  نأ  ساسأ  ىلع  ريدصتلل ، صاخ  ليكشتو  ءادهإلل ،
تابتعلا لمع  راطإ  يف  لّخدي  امم  اهريغو  تابتعلا  هذه  نم 
دراسلا ىلع  ةصاخ ، ةيليكشت  ةعيبط  تاذ  ةيزاوملا  ةيصنلا 

يف بصي  ًاحيحص  ًاليثمت  صنلا  لخاد  اهليثمتو  اهب  يعولا 
.صنلا يف  ماعلا  يدرسلا  ليكشتلا  ةحلصم 

يف نيسيئر  نيبطق  مهأ  دحأ  ةيدرسلا  ةغللا  تناك  املو 
ليكشت نإف  ةيصنلا ، ةعنصلا  عم  يدرسلا  ليكشتلا  ةيلمع 

بولطملا مامتهالاب  ىظحي  نأ  بجي  رخآلا  وه  ةيدرسلا  ةغللا 
ليكشتلاب لوصولل  ةنكمملا  لحارملا  ىلعأ  غولب  لجأ  نم 

سكعنت يذلا  وحنلا  ىلع  هتروريصو ، هلماكت  ىلع  يدرسلا 
حالطصالا نكمي  ام  ىلع  دعب  اميف  تاليكشتلا  هذه  ّلك  هيف 

هرودب نمضتي  نأ  بجي  وهو  باطخلا ،)) ليكشت  (( ـ هيلع ب
، نمزلا ليكشت  ىلع  ًايقايس  عزوتي  يذلا  ءاضفلا )) ليكشت  ))

.ةيؤرلا ليكشتو  ناكملا ، ليكشتو 
تايئزج ىوتسم  ىلع  ةيليكشتلا  ةسدنهلا  هذه  دوقت 
باطخلا تايلاعفو  تاناقتو  تايلآو  رصانعو  تانوكمو 
لامكتسا تاجرد  ىلعأ  غولب  وحن  يعسلا  ىلإ  يدرسلا ،

ودبت يذلا  وحنلا  ىلع  اهتابلطتمو ، ةيدرسلا  ةعنصلا  طورش 
ىوتسملا ىلإ  تلصو  دق  صنلل  ةيدرسلا  ةروصلا  هيف 

، ةروريصلاو لماكتلا  نم  بسانملاو  يرورضلاو  بولطملا 
نأ دعب  ةنكمم  ةءارق  لضفأل  ًالباق  باطخلا  نوكي  ثيحب 
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.ةبولطملا ةيليكشتلا  هطورش  ىفوتسا 
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يزاوملا صنلا 
تابتعلا ةيجيتارتساو 

نع ثدحت  نم  لوأ  وه  ًامتح  تينيج  راريج  نكي  مل 
برعلا داّقنلا  هبتنا  ذإ  ناونعلا ، ةبتع  اميسالو  تابتعلا ،
اهتميقو ةبتعلا  هذه  ةيمهأ  ىلإ  ةفيرط  ةهابتنا  نم  رثكأ  ىمادقلا 

تناك ثيح  ًارصح -  ةيرثنلا  ةباتكلا  لاجم  يف  نكل  - 
امم كلذ  نأ  بسحأو  ًامئاد ، ناونع  الب  ةيبرعلا  ةديصقلا 

ربدتو لمأتو  ثحبو  دصرو  ريكفتو  ةعجارم  ىلإ  جاتحي 
نم ٍزاوم  صنل  ةجاح  رثكأ  مهدنع  رثنلا  ناك  لهف  ةساردو ،

اهتاذب ةيفتكم  ةديصقلا  نأ  ًاضيأ  نودقتعي  اوناك  لهو  رعشلا ؟
ام ىلإ  جاتحت  الف  ةينتملا )  ) ةيليكشتلا اهتنونيكب  ةئلتممو 
؟ اهدوجو رهوج  نع  فشكيو  اهيلإ  فيضيل  ًايصن  اهيزاوي 

.ليبسلا اذه  يف  اهجاتنإ  نكمي  ةريثك  ىرخأ  ةلئسأ  ةمثو 
(( تابتع  )) هباتك يف  ةيتابتعلا  تينيج  ةخرص  دعب  هّنأ  ريغ 

ةهجّتملا تاوصألا  ىلاعتت  تأدب  ةلصلا ، تاذ  ىرخألا  هبتكو 
تاوصألا هذه  نأكو  بصخلا  يثحبلا  ناديملا  اذه  بوص 
ترشتناف تينيج ، اههبن  ىتح  هنع  ةلفاغ  تناك  ةيلاعلا 

ام ةمث  دعي  ملو  ترثاكتو  تمظاعتو  تفثاكتو  تبرستو 
هذه تلاط  يتلا  تاساردلاو  ثوحبلاو  بتكلا  نأ  ىتح  اهفقوي ،
ذإ بجي ، امم  رثكأ  اهنأكو  تدب  ةريثملا  ةيثحبلا  ةقطنملا 
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تاءاضفلاو َءاوجألا  يتينيجلا  يتابتعلا  توصلا  ُءادصأ  تّطغ 
ءارغإلاو ريثأتلا  غلاب  وحن  ىلع  اهّلك  تابغرلاو  َلوقعلاو 

.ءادألاو ةروريصلاو  لّثمتلاو 
ىلع ًادلومو  ًايلكو  ًالماشو  ًالماكتم  ًاملاع  ةياورلا  دعت 
ملاعلا اذهو  ةفاك ، ليلدتلاو  ريبعتلاو  ليكشتلاو  نيوكتلا  ةدعصأ 
عساشو فارطألا  يمارتمو  دودحلا  عساو  كش  ىندأ  الب 

وأ يزكرم  ديعب ، وأ  بيرق  هيف ، ءيش  ّلك  نكل  ىدملا ،
، رشابم ريغ  وأ  رشابم  هنع ، توكسم  وأ  حيرص ، يشماه ،
يف مهسي  يّلك ، وأ  يئزج  ريبك ، وأ  ريغص  رتتسم ، وأ  حضاو 

ال  )) ذإ هبساني  يذلا  وحنلا  ىلع  فيلأتلاو  نيوكتلا  ةيلاعف 
ةءارق بجي  ثيحب  ، [128] (( ةياورلا يف  دياحم  ءيشل  دوجو 

نم ةيوناث  وأ  ةيساسأ  ةقبط  يف  عقو  امنيأ  اهيف  ّلاد  ّلك 
.اهتاقبط

ةيأب ىظحت  ال  ىضم  اميف  تناك  يتلا  ةيصنلا  تابتعلا 
ىلإ ةرشابم  بهذت  يتلا  ةيدقنلا  تاساردلا  ندل  نم  ةيمهأ 
ةريبك ةيمهأ  تاذ  مويلا  تحضأ  يعوضوملا ، يصنلا  نتملا 

ريظنتلا ييوتسم  ىلع  نيثدحملا  داقنلا  بلغأ  ءافتحاب  تيظحو 
تاءارقلا هذه  ةيجيتارتسا  يف  ةيصنلا  ةبتعلا  نإ  ذإ  ءارجإلاو ،

لجأ نم  صنلا  ىلإ  بايإو  باهذ  ةطقن  ةباثمب   )) يه ةديدجلا 
ةيقفألا ةءارقلا  ةجيتن  تدّلوت  يتلا  ةيلبقلا  فقاوملا  ليدعت 

يف مهست  ةديدج  فقاوم  ءانبل  ًاديهمت  ، [129] (( ةيلوألاو ةطيسبلا 
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، ةتفال ةيصن  روضح  ةوق  نم  هكلتمت  امب  ةبتعلا  اهتغايص 
نم ثيحب  ةروطخلاو  ريثأتلا  غلاب  ًايئايميس  ًابجاو  هيف  يدؤت 

.هروضح نع  يضاغتلا  وأ  هلامهإ -  وأ  هزواجت  أطخلا 
هبعلت يذلا  يئانثتسالا  رودلا  ةعيبط  نم  مغرلا  ىلع  هّنكل 

هذه رود   )) نأ ّالإ  ةيئارقلا  ةسرامملا  يف  ةيصنلا  تابتعلا 
يلعفلا ءاقللا  رود  نع  ًامات  ًاليدب  نوكي  نأ  نكمي  تابتعلا ال 

ًارود لثمت  يه  لب  ، [130] (( اهسفن صوصنلاو  ةءارقلا  نيب 
نيب ةقالعلا  لاصيإ  ىلع  لمعي  ًايريونتو  ًائيضمو  ًادناس 

مهافتلا نم  ةنكمم  ةجرد  لثمأ  ىلإ  صوصنلاو  ةءارقلا 
عفرأ ةءارقلا  هيف  غلبت  يذلا  وحنلا  ىلع  جاتنإلاو ، لعافتلاو 

.اهبصخو اهتروريصو  اهيلجت  تاجرد 
نكمي حوتفم ال  موهفم  يحالطصالا  ةيصنلا  تابتعلا  موهفم 

نم ريثكلا  لمتحت  اهقاسنأ  نأل  اهنيعب ، تابتع  دنع  هيف  فّقوتلا 
ريدصتلاو ناونعلا  ةبتع  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  عونتلاو ، ددعتلا 

قاسنألا لّثمت  اهقايس  يف  جردنا  امو  ءادهإلاو  ميدقتلاو 
ال ىرخأ  قاسنأ  ةمث   )) نأ ّالإ  تابتعلا ، ءاضف  يف  ةسيئرلا 
نأ نكمي  يتلا  ةيصنلا  تابحاصملاو  تابتعلا  نم  اهل  دودح 
يتلا ةيصنلا  تارورضلا  بسح  يئاورلا  صنلا  اهحرتجي 

تافتلالا يغبني  اذل  ، [131] (( هباطخ ءاضف  يف  اهلالحإ  يضتقت 
تدلو تابتع  ةكبش  نم  يئاور  صن  ّلك  هيلع  لمتشي  ام  ىلإ 

دح ىلع  ةيليكشتلاو  ةيريبعتلا  اهتارورضو  هتباتك  ةبرجت  نم 
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.ءاوس
ةيدقنلا تاساردلا  يف  ةغلاب  ةيمهأب  ناونعلا  ةبتع  ىظحت 

يتلا ةيصنلا  تابتعلل  يئارقلا  رابتعالا  ديعأ  نأ  دعب  ةثيدحلا 
هذه روظنم  يف  اهفصوب -  ةميدقلا ، ةيدقنلا  تاساردلا  اهتلفغأ 
الو يصنلا  نتملا  ىوتسم  ىلإ  ىقرت  شماوه ال  تاساردلا - 

تابتعلا ةيعمب  ناونعلا  ةبتع  تحبصأو  هتيمهأب ، ىظحت 
قايس يف  صنلا ، ةيرعش  ءانب  يف  ريبك  ريثأت  تاذ  ىرخألا 
نيب لصحت  يتلا  تاهاجتالاو  لبسلا  ةعونتم  ةيرثلا  ةقالعلا 

ةفيظولا ىلإ  ًادانتسا  يصنلا ، نتملا  تاقبطو  ةيناونعلا  ةبتعلا 
ناونعلا ةبتع  اهب  ضهنت  يتلا  ةيروصلاو  ةيليكشتلاو  ةيلالدلا 

يف ةماعلا  ةيلالدلا  ةينبلا  ىلع  سكعنتو  قايسلا ، اذه  يف 
.ًامومع صنلا 

يتلا ةيمستلا  ةفسلفل  ةيجذومنلا  ةغايصلا  ىلع  ةنونعلا  دمتعت 
ًادامتعا ةيمستلاو -  صنلل ، ةيوينبلا  ةنونيكلا  يف  اهب  ىظحت 

ذإ ريوصتلاو  ديدحتلاو  نييعتلا  ةيلآ  يه  ةيؤرلا -  هذه  ىلع 
وأ ةيتوص  ةمالعب  ءيشلا  ّلحم  ّلحي   )) قايسلا اذه  يف  مسالا 

ساسأ ىلعو  ًامئاد ، هيلع  ليحي  هتكل   [132] (( مقر وأ  ةيّطخ 
نكمي ةيئايميسلاو  ةيبيكرتلا  اهتيفيكو  اهتعيبطو  ةمالعلا  لكش 

.مسالا ةفيظو  ديدحت  مث  نمو  صنلا ، يف  اهتيوه  ددحتت  نأ 
 - ناونعلاب هتقالع  ّلظ  يف  مسالل  يبيكرتلا  روظنملا  نإ 

ددحتي هسفن -  تقولا  يف  ًانطابو  ًارهاظ  ًايمالع  الاد  هفصوب 
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اهيدؤي يتلا  ةفيظولا  يف  ةيلاعلا  ةيرفاضتلا  ةيقفاوتلا  قايس  يف 
، هب فرعي  ءيشلل  مسالاك  باتكلل  ناونعلا  (( ـ ف امهنم ، ّلك 

ىلع ، [133] (( هيلع هب  لديو  هيلإ ، هب  راشي  لوادتي ، هلضفبو 
ةروطخ نع  يضاغتلا  وأ  هنع  ءانغتسالا  نكمي  ال  وحن 

ةلاح قلخ  ىلإ  دوقيس  ناك  ببس  يأل  هلامهإ  نأ  وأ  هدوجو ،
هتءافك نم  لّلقتو  صنلا  ضومغ  نم  فعاضت  سابتلاو  ماهبإ 

.ةءارقلا تايلاعفل  ةباجتسالا  يف 
 - صنلا سأر  ىلع  رقتستو  ةيناونعلا  ةلاحلا  ميقتست  نيحو 

هملاعمو هتيصخش  ىلع  ّلادلا  همسا  ناونعلا ) يأ   ) هفصوب
هفصوب هيلإ  رظنلا  نكمي  اهدنع  هتامالعو ،-  هتامسو 

ىلع جردت  نأ  نكمي  يتلا  ةيناسللا  تامالعلا  نم  ةعومجم  ))
روهمجلا يرغتو  هاوتحم ، ىلع  ّلدتو  هددحتل ، صن  سأر 

ثالثب تامالعلا  هذه  موقت  ذإ  ، [134] (( ةءارقلاب دوصقملا 
لّثمتت ةينوقيإ  ىلوألا  ةفيظولا  ةميق ، ةيئارجإ  فئاظو 

ىوتحملا ىلع  ليلدتلاب  لّثمتت  ةيلالد  ةيناثلاو  ديدحتلاب ،
عمتجم ءارغإب  لثمتت  ةيلاصتا  ةثلاثلاو  ىنعملا ، ةيلاكشإو 

.ةءارقلا
ناونعلا عم  ةءارقلا  لماعتت  نأ  بجي  ساسألا  اذه  ىلع 

هيدعب يف  صنلا  عم  لماعتلا  يف  ًايئارجإ  ًاحاتفم   )) هفصوب
ةطاسوب هنع  فشكلا  يرجي  ، [135] (( يزمرلاو يلالدلا 

نم ميقو  تالالد  نم  هنع  فّشكتي  امو  يغايصلا  هجذومن 
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نم يصنلا  نتملا  يف  هتاحاتفناو  هتايّلجت  قايس  يفو  ةهج ،
يف لماشو  قيمع  قيقدت  ىلإ  جاتحي  ام  وهو  ىرخأ ، ةهج 

ناونعلا تاقايس  ظوظح  ةفرعمل  هتاقبط  ةنياعمو  نتملا  صحف 
.اهاياوزو اهتافطعنمو  اهتاكبش  يف 

ةيرظنلا تايطعملا  هذه  قفو  ىلع  يصنلا  باطخلا  لكشتي 
صنلا ناونعلا : اهافرط  ىربك  ةيلداعم  ةينب   )) نم اهتاحرتقمو 

،[136] (( صنلا تالالد  مظعم  دلوت  ةيمحر  ةينب  لّكش  امبرو 
ال ةيلالد  ديلوت  ةرؤب  هفصوب  ناونعلا  هيف  لغتشي  وحن  ىلع 

ثيح صنلا ، تاطحم  نم  ةطحم  رخآ  ىلإ  اهلمع  يهتني 
لافقإلا ةمالع  ةمتاخلا  ةبتع  عضتو  يمالكلا  قفدلا  فقوتي 

ىلإ دوعتو  ةنونعلا  ةبتع  يف  ديلوتلا  ةقاط  اهدنع  يهتنت  يتلا 
يرؤبلا اهلمع  فقوتي  الو  .صنلا  سأر  يف  يدايقلا  اهعقوم 
ليكشتلا ةيئايميس  نم  عبانلا  يلالدلا  ديلوتلا  ىوتسم  ىلع 

نم ةدافإلا  يف  كلذ  نم  دعبأ  ىلإ  بهذي  لب  بسح ، يوغللا 
ىلع موسرملا  يطخلاو  ينوقيإلا  يعابطلا  ليكشتلا  صاوخ 

ًايئاضف ًارصنعو  ةيعابط  ةرورض  هفصوب  ةقرولا ، ضايب 
.صنلا لابقتسا  يف  مهست  ةءارقلا  تابتع  نم  ةبتعو 

نم ةيلاصتالا  هتايوتسم  يف  رعشلا  لوحت  دعب  اميس  الو 
ةيعاقيإلا ةفاسملا  ةيساسح  يف  نوهرملا  ةيوفشلا )  ) ىوتسم

ىلإ يقلتملا ، نذأو  يتوصلا  ملكتملا  ناسل  نيب  ةيلابقتسالا 
ةيئاضفلا رصانعلا  لعجي  يذلا  ةيرصبلا ) ةيؤرلا   ) ىوتسم
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لبس تضرح  ذإ  ، [137] صنلا لابقتسا  يف  يويح  رود  تاذ 
لابقتسالا لبس  محازتل  اهتءافك  ىصقأب  يرصبلا  لابقتسالا 

ةجيتن ىلإ  لوصولل  دحاو ، يئارق  راسم  لخاد  ينهذلا 
.ةدحاو ةيئورقم 

ةيرحلا نم  ريبك  ردق  ىلع  ًايئانب  يوطنت  ةبتع  ناونعلا  ةبتع 
مزتلت نأ  نكمي  ال  يهف  عضولاو ، ميظنتلاو  رايتخالا  يف 
طبترت اهنأل  اهتايوتسم  نم  ىوتسم  ّلك  يف  ةتباث  غيصب 
هتّلفتو هروطت  تاجرد  ىلعأ  يف  يصنلا  نتملاب  ًاقيثو  ًاطابترا 
اهتيرح ذخأت  ام  ًابلاغ  ةنونعلا  نإف  اذل  طباوضلاو ، دعاوقلا  نم 
ءاضف ىلإ  رظنلاب  بتاكلا  تاداهتجا  قفو  ىلع  نوكتلا  يف 
نتملا ىلإ  فيضت  يهو  هتالوقمو ، هتايحومو  يصنلا  نتملا 

.هنم ذخأت  الو  يصنلا 
يف امك  ةطبترم   )) ةيؤرلا هذه  ساسأ  ىلع  ةنونعلا  تسيلف 

ةقالعلا نوكت  نأ  نكمي  لب  صنلا ، لازتخاب  يديلقتلا  روصتلا 
نوكت ال  وأ  ةيحايزنا ، وأ  ةيلباقت ، هصنو  ناونعلا  نيب 

ناونعلا ةبتع  نيب  ةقالعلا  نإ  ذإ  ، [138] (( ةيفالتئا ةرورضلاب 
نكمي ال  ةيديلوت  ةيرفاضت  ةقالع  يصنلا  نتملا  تانوكمو 
ةلاحل عضخت  امّنإ  اهّنأل  ةجهنمم ، تاقايس  قفو  ىلع  اهطبض 
ةيناكمز ةيصوصخ  تاذ  ةيليكشتو  ةيئانبو  ةينهذو  ةيروعش 
براقُت نأ  بجي  ًةعونتم  ًاغيص  عدبملا  ىدل  ذخأت  ةصاخ ،

.صنلل ةيئانبلا  تانوكملا  لمجم  قايس  يف  ًامئاد 
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اهب ىظحت  يتلا  ةيبيكرتلا  ةنورملا  هذه  نأ  يف  كش  الو 
ةيئايميسلا ةيلالدلا  ةينبلاب  ًامهم  ًاطابترا  طبترت  ناونعلا  ةبتع 

ةيرح نإ   )) ثيح اهتايضتقم ، قفو  ىلع  صنلا  سسأتي  يتلا 
ةيحانلا نم  ةديفم  ةيناونعلا  ةغايصلا  يف  بيكرتلاو  رايتخالا 

وحن ىلع  بيجتست  اهّنأل  ، [139] (( ةماعلا صنلا  ةلالدب  ةيلالدلا 
عاقيإ جاتنإو  نيعم  ءاضف  ةغايص  يف  ةيصنلا  ةدارإلل  ام 

يف يعادبإلا  باطخلل  ةيصنلا  ةسايسلا  ًامومع  مسري  نيعم ،
.يئاهنلاو يّلكلا  هليكشت 

صنلا ةيادب  نم  لغتشت  ةيزكرم  ةمالع  وه  يبدألا  ناونعلا 
صنلا سأر  يف  قّلعملا  ةنونعلا  ءاضف  ّلظي  ذإ  هتياهن ، ىتح 

دعيو ةءارقلا ، لحارم  ّلك  يف  ًاهجومو  ًارثؤمو  ًارضاح 
، ةياكحلا ملاعل  لوألا  حاتفملا   )) ساسألا اذه  ىلع  ناونعلا 
( تينيج راريج   ) ددح دقو  لولدملا ، يه  ةياكحلاو  لادلا  وهو 

فصولاو ءاحيإلاو  ءارغإلا   ) عبرأب ناونعلا  فئاظو 
نأ ًايرورض  سيلو  هيلع ، ّلادو  صنلل  لمكم  وهو  نييعتلاو )

تاقلاعتلاو تاءاحيإلا  قلخي  امنإو  اهّلك ، صنلا  ءازجأ  يوتحي 
ةرشابملا نع  ًاديعب  ةيدرسلا -  فيثكتو  صنلاو ، ناونعلا  نيب 

نم هيف  ام  ّلكب  هتيرحسو  ناونعلا  ةيرعشو  حوضولاو ،- 
رهاظم زربأ  يه  شاهدإو ، ةياغو  ماهبإو ، ضومغو  ةتغابم 

وه ذإ  ، [140] (( صن نود  نم  ًالصأ  ناونعلل  ةميق  الو  ةثادحلا ،
ربعي نأ  هنكمي  الو  هريغب ، قّلعتمو  صقان  ريغص  يناسل  نوك 
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اذه يّلجت  ةيفيك  نم  ّالإ  ةصقلا  سأر  ىلع  هدوجو  ةقيقح  نع 
.يصصقلا نتم  لخاد  ةفاك  تايوتسملا  ىلع  روضحلا 

ةريصقلا ةصقلا  ةينبل  يرظنلا  روصتلا  اذه  قفو  ىلع 
، ةيصنلا ةطراخلا  يف  دودحملا  يباتكلا  اهروضح  ةيويحو 

ةنونعلا نإف  ةيصصقلا ، ةيدرسلل  ةقيضلا  ةحاسملل  ًارظن  )) و
سسؤت اهّنإف  اذهلو  يقلتملاب ، عاقيإلا  يف  ةحداف  تاناهرب  موقت 

ديعت لمعلل  ةيسينجتلا  ةمالعلا  نأ  ريغ  يدرس ، ريغ  قفأل 
ناونعلا اهثدحي  يتلا  ةيرعشلا  تاريجفتلا  نيب  نزاوتلا 

نأ ىنعمب  ، [141] (( درسلل لفحمك  صنلل  ةيئانكلا  ةلويسلاو 
نم ًاعساو  ًامامتهاو  ًاقيمع  ًاظح  ذخأت  ةيصصقلا  ةنونعلا  ةبتع 
نم اهب  ىظحت  يتلا  ةغلابلا  ةيانعلا  طرفل  يئارقلا  لعفلا  ةعيبط 

ريضحتلا يف  يلاعلا  ديوجتلا  ىلإ  ىعسي  وهو  صاقلا ، ندل 
ىلإ يعسلاو  صنلا ، جاتنإ  ةيلمع  يف  ةسدنهلاو  طيطختلاو 

ةفرعملا يف  هتبغر  ناحتماو  هتراثإو  هماهيإو  ئراقلا  ليلضت 
.ةرشابملا اهتيدصق  الو  ناونعلا  ةبتع  ةيوفعب 

سأر ىلع  ناونعلا  عضو  ةروطخ  يعي  انه  صاقلا  نإ 
، قمعب ًايزاوم  ًاصن  هلعجي  يذلا  وحنلا  ىلع  يصصقلا  هصن 

ةءارقلا ةيلاعف  ردصتي  نأب  هل  حمسي  يذلا  ىوتسملا  يف 
ليبسلا يف  ةيليوأتلا ، اهتاءارجإ  نم  ريبك  ءزج  ىلع  ذوحتسيو 

نتملا ىلإ  لوخدلل  لباق  بصخ  يئايميس  خانم  ةئيهت  ىلإ 
، لمعلل ةدعاسم  ةيؤرب  ئراقلا  حّلست  دقو  يصصقلا  يصنلا 
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هعاقيإ نم  ام  ًاردق  عمستيو  هتحئار  نم  ًائيش  مشي  هلعجت 
.هناولأ نم  حمالم  ىريو 

ةيعونلا غلاب  نف  يسانجألا  هجذومن  يف  ةريصقلا  ةصقلا  نف 
ىلع يوطني  هّنإف  اذل  ٍنآ ، يف  ةبوعصلاو  زيمتلاو  ةيساسحلاو 
ناكأ ًءاوس  ليلدتلاو ، ريوصتلاو  ليكشتلا  يف  ةقيمع  ةفسلف 
ةجرد ثيح  نم  يّقلتلا ، ةقطنم  مأ  فيلأتلا  ةقطنم  يف  رمألا 

يف داصتقالاو  ةركفلا  طغضو  ةيقرولا  ةحاسملاو  ةباتكلا 
اهيلع ديكأتلا  يغبني  يتلا  ةيدرسلا  ةيوازلا  رايتخاو  فيلأتلا 
ةفسلف نإف  اذل  .ةيانعلاو  مامتهالا  نم  عسوألا  ةحاسملا  اهحنمو 
ةباتكلا ىدحتت  زيمملا  يعادبإلا  اهناديم  يف  ةريصقلا  ةصقلا 

، ةيصصقلا اهتعنص  غيصو  اهزاجنإ  ةيبولسأ  يف  ام  وحن  ىلع 
ةباتكلل يعادبإلا  ريضحتلا  قايس  يف  ةريصقلا  ةصقلل  نكمي  ذإ 

يش يأ  نوكت  نأ  اهنكمي  بتاكلا ، هررقي  ءيش  يأ  نوكت  نأ  ))
ةاتف ةايح  يف  ةيمارغ  ةقالع  لوأ  ىلإ  ناصح  توم  نم  ءادتبا 
نم ةيلاخو  ةدماج   Sketch ةيبدأ ةيفصو  ةروص  نمو  ةباش ،

، ةقاشرب كرحتيو  ةورذو  ثدح  نم  نوكتي  ماظن  ىلإ  ةكبحلا 
جذومن ىلإ  ةبوتكم  اهنم  رثكأ  ةموسرم  ةيرثن  ةديصق  نمو 

وأ نوللا  وأ  بولسألل  هيف  ناكم  ال  رشابم  ريرقت  نم 
حرقتلاب كرشلاك  كسمت  يتلا  ةعوطقملا  نمو  ليضفتلا ،

رمألا عقاو  يف  نكمي  ال  يتلا  فطاوعلل  فافشلاو  يفاصلا 
ةفطاعلا اهب  ساقي  يتلا  ةداجلا  ةياكحلا  ىلإ  اهب ، كاسمإلا 
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عضوتو لقصتو  نجعتو  تبثتو  ًالماك  لعفلا  ةدرو  ثدحلاو 
نم تاقبط  ثالثب  ءانبلا  ديج  لزنم  لثم  ةريخألا ، اهتاسمل 

بتاكلا ةبغرب  ًاقيمع  لصتت  ذإ  ، [142] (( تباثلاو عامللا  غبصلا 
.يفيلأتلا هرارقل  بيجتستو 

، ةدارفلاو ةيصوصخلا  ةغلاب  ةيرامع  ةسدنه  تاذ  اهنإ 
، ةقّالخ ةيريبعت  ةردقو  يعون  ءاكذو  ةيلاع  ةراهم  ىلإ  جاتحتو 

غولب ىلع  ةيساق  ةنهارم  ّلظ  يف  حاجنلا  اهل  قّقحتي  يك 
ةعنصلاو ةغللا  ةقطنم  لخاد  حاجنب ، لوادتلاو  ةءارقلا  ةقطنم 

ةلوقمل ةلماحلا  ةيؤرلاو  يدرسلا  يلامجلا  ليكشتلاو  ةيصصقلا 
.اهتفسلفو ةصقلا 

يعادبإلا لقحلا  اذه  لثم  يف  ةزيمملا  ةيباتكلا  تافصلا  نإ 
يتلا ةيزمرلاو ) صيخلتلاو  زكرمتلاو  داصتقالاو  ةفاثكلا   ) لثم
ليثمت ىلإ  ىعست  يهو  ةداع ، ةريصقلا  ةصقلا  اهب  زيمتت 
ًءابعأ اهيلع  يقلت  ةعيبطلاو ، ءايشألاو  ملاعلا  نم  ام  فقوم 
ةيباتكلا اهطورشو  عادبإلا  ةيرظن  روظنم  ةحاسم  يف  ةريبك 

ىلع ةلئاه  ةردق   )) كلتمت قايسلا  اذه  يف  يهف  ةيلامجلاو ،
هجّتت اذهلو  الاد ؛ ًايدرس  ًاصن  هلعج  يأ  ملاعلا ))  )) صيصنت
اهنم ينبتل  تائيزجو  ليصافتلا  نم  هب  ئلتمي  امب  يمويلا  ىلإ 
ىلع ، [143] (( ةنهارلا اهتايلجت  يف  اميس  الو  ةيصن ، ةنونيك 
يف يئايميسلا  اهءاضف  ةيصنلا  ةنونيكلا  هذه  جتنت  يذلا  وحنلا 

.هزيمرتو ملاعلا  نع  ريبعتلا 

174www.jadidpdf.com



ةصقلا يف  ناونعلا  ةبتع  ليكشت  تايلآ  ةنياعم  انه  نم  بجي 
يصصقلا صنلا  ةعيبط  ىلإ  رظنلا  ةيساسح  نم  ةريصقلا 

يباتكلا زيحلا  ديعص  ىلع  ةدودحم  ةسرامم  هفصوب  هتيفيكو 
،[144] (( ةباتكلاو ءاضفلاو  نمزلا  يف   )) ةرأبتمو ةنّنقمو 

صفق يف  ةبرجتلاو  ءايشألاو  نوكلاو  ملاعلا  رسأ  يضتقت 
ةيدودحم ةيصوصخ  نم  ةدافإلاو  يويحلا ، يدرسلا  لكشلا 
بعوتسمو ٍواح  يدرس  ليكشت  ىلإ  لوصولل  ةسرامملا 

.ّلادو ربعمو 
ًارضاح ناك  يدرسلا  يمالعلاو  يليكشتلا  يعولا  نأ  ىنعمب 

قفو ىلع  لغتشي  وهو  هتصق ، ناونع  عضي  نيح  صاقلا  دنع 
( ةعومجملا ناونع   ) ىربكلا ةنونعلا  ءاضف  ىلع  ةغيصلا  هذه 

ىلع صصقلا ،) تاناونع   ) ىرغصلا تاناونعلا  ةيضفأو 
ةلماش ةيلالد  ةيدرس  ةنودم  نمض  لمعي  يذلا  يلومشلا  وحنلا 

ةبرجتلا قفأل  بيجتستو  دحاو ، يويؤر  راسم  يف  ريست 
نكمم ردق  ىلعأ  ققحت  ثيحب  اهتالوقمو  اهتايؤرو  اهتايثيحو 

.كسامتلاو لثامتلاو  مؤالتلا 
نم اهّنإ  ةباتكلا ، تابتع  جات  ًامئاد  يه  ناونعلا )) ةبتع  ))

ًازازفتسا رثكألاو  ىوقألاو  رهظألا  ةبتعلا  كش  ىندأ  نود 
نم رفوألا  بيصنلا  تلانو  اهتامزيناكيمو ، ةءارقلا  تاكرحمل 
نع ثيدحلا  ةجرد  ىلإ  فيلأتلاو  ةءارقلاو  دصرلاو  مامتهالا 

ةيرظنلا ةيروهمج  هنع  فّشكتت  ام  ّلكب  ناونعلا ،)) ةيرظن  ))
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تايؤرو تالاكشإو  اياضقو  تاناكمإو  دودحو  تاقبط  نم 
ةءارقلا ةوهش  مامأ  ًاريثك  ةبتعلا  هذه  تعفترا  ىتح  تازجنمو ،

يئارق ال رباع  ّلكل  اهزايتجا  روسيملاو  لهسلا  نم  دعي  ملو 
.ةوقب ءاضفلا  اذه  ىلإ  يمتني 

ىرتت ناونعلا  ةبتع  ىلع  لغتشت  يتلا  بتكلا  تّلظ 
، نيب نيب  اهضعبو  فيضي ، اهضعبو  رركي ، اهضعب  لسانتتو ،

ةفرعملا فونص  ىتش  يف  ىرخألا  بتكلا  لاح  اهلاح 
لاوحألا يف  ةيرورض  لاح  ةيأ  ىلع  اهّنكل  ملعلا ، تالاجمو 

سسؤي يذلا  وه  ملع  يأل  يفرعملا  مكارتلا  نإ  ذإ  اهّلك ،
صاخلا اهءاضف  مدقتو  اهملع  هب  عفرت  يتلا  هتيجيتارتسال 
ةفرعملا سمش  تحت  اهدوجو  ةيقحأ  مث  نم  بستكتو  اهب ،

، ةباحرو ةيرحو  فارتعاو  ةيعرش  ّلكب  فارطألا  ةيمارتملا 
اهب يدوي  نأ  نكمي  ٍنهو  وأ  فعض  يأ  نم  اهفوخ  ةزواجتم 

.اهتيعرش اهدقفيو  اهب  فارتعالا  بحسي  يك 
ةريثك تاحاسم  ّلتحت  تأدب  يتلا  ةيجيتارتسلا  هذه  نإ 

ىلع مامتهالا  تزّكر  ثيدحلا  يدقنلا  لقعلا  نم  ةعساوو 
ًانايحأ رعشيل  ئراقلا  نأ  ىتح  ًاغلاب ، ًازيكرت  تابتعلا  دوجو 
يصنلا نتملا  نم  ةيمهأ  رثكأ  يتابتعلا )  ) يزاوملا صنلا  نأ 

نمض نتملا  ىلع  شماهلا  ذاوحتسا  قايس  يف  كلذو  لصألا ،
ةيويؤرلا هتايولوأ  بيترت  ةداعإ  يف  لقعلا  اذه  ةفاقث  ةغايص 

لك رّخسو  مامتهالا  لاجم  نع  ًاليلق  نتملا  دعبُأ  ذإ  ةيجهنملاو ،
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، ًاعم ءامسلاو  ضرألا  ّلتحا  دقو  شماهلا  ةمدخ  يف  ءيش 
نتملا ءازإب  ًةميدق  ًاشماه  نتملا  هيف  ادب  يذلا  وحنلا  ىلع 
ًاميدق دعي  ةيؤرلا  هذه  ةيصوصخب  فرتعي  ال  نم  ديدجلا ،

اهتيؤرو ةيديلقتلا  اهتيحورب  تارمعتسملا  ةفاقث  ىلإ  يمتني 
.ةميدقلا

يف هيلع  لوعملا  يباتكلا  لصألا  وه  يصنلا  نتملاف  ًاذإو 
صنلاب يرورضلا  مامتهالا  يتأي  نيحو  لوادتلاو ، ةءارقلا 

يف هتميقل  ًانيكمتو  هل  ًازيزعت  يتأي  هنإف  يتابتعلا  / يزاوملا
يف يتأي  هنأ  امك  اهليكشتو ، اهنع  ريبعتلاو  ةبرجتلا  ءاوتحا 
ٍردق نع  ضّخمتت  يهو  امهنيب  ةقلأتملا  ةوذجلا  ةرارح  قايس 

، لخادتلاو لعافتلاو  لثامتلاو  نزاوتلاو  يزاوتلا  نم  ٍلاع 
نم غلب  امهم  هتاذب  يفتكي  ال  يصن  باطخ  ءاضف  لخاد 
نيب هتاقبط  ّلكب  حتفني  لب  ىنغلاو ، قمعلاو  ءارثلاو  بصخلا 

لعفلاو ةموميدلاو  ةايحلا  طورش  هل  رفاوتت  يك  ةءارقلا  يدي 
.شاهدإلاو ريثأتلاو 

يف مهألا  ةيزكرملا  ةبتعلا  اهّنأب  ناونعلا  ةبتع  فصو  نكمي 
كلذو ًامومع ، صوصنلا  يف  ةيصنلا  تابتعلا  بيترت  مّلس 

ىلع يحويو  صنلا  ردصتي  ناونعلا  نوك  ةيرصب  تارابتعال 
ةيئايميس تارابتعاو  هتيؤر ، ىلع  ليحيو  هتيوهب  ام  وحن 
ةحاسم ءازإب  اهتقطنم  ريونتو  اهنع  فشكلل  ةءارقلا  ىدصتت 
صنلا ةحاسمو  صنلا  سأر  يف  ةزكرمتملا  ةقيضلا  ةنونعلا 
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طوغضم صن   )) وه امّنإ  ساسألا  اذه  ىلع  ناونعلا  ذإ  ًالماك ،
هطغض كيكفت  بجوتيو  ، [145] (( ًاليوط ًاصن  رصتخي 
ليوطلا صنلاب  هتلص  نايبل  يلاعلا  هزيكرت  نم  هريرحتو 

.لصألا
ةءارقلا ةفيظوب  قّلعتي  رمأ  ةيناونعلا  ةيؤرلا  ليلحت  نإ 
ةيصنلا اهتانكمم  ريسفتو  ايؤرلا  هذه  ليوأت  ىلع  اهتردقو 

، نكمم يوغل  داصتقا  ىلعأ  دسجي   )) ناونعلاف ىرغصلا ،
رامثتسا ىلإ  عفدي  امم  ةنكمم ، ٍّقلت  ةيلاعف  ىلعأ  ضرفيل 

نع فشكت  انه  ليوأتلا  ةلآ  نإ  ذإ  ، [146] (( ليوأتلا تازجنم 
ةنونعلا ةبتعل  يوغللا  ءادألا  قمع  ةلالدب  لمعلا  يف  اهتقاط 
نزتختو ةيرثو  ةبصخ  ةنونعلا  ةغل  تناك  املكف  هبصخو ،

ىلإ يقترت  ةريزغ  ةءارق  اذه  بّلطت  ةيظشتم ، تالالد  ةكبش 
اهتانومك ررحتو  اهتلئسأ  ىلع  بيجت  نأ  لجأ  نم  اهاوتسم 

.اهئانثأ يف  ةثباللا  ةيئايميسلا 
راسملا صنلا  ةغلو  ةنونعلا  ةغل  نيب  ةقالعلا  ةروص  مسترت 
ةفسلفل ةيليكشتلاو  ةيريبعتلا  ةميقلا  كاردإ  هتطساوب  نكمي  يذلا 

ةيمجعملا اهتالالد  ىلإ  فيضت  ناونعلا  ةغل   )) نإ ذإ  صنلا ،
اهقلاعت لالخ  نم  ةديدج  تالالد  ةيعمجلا  ةركاذلا  يف  ةنماكلاو 
ءاحيإلا لالخ  نم  يلامجلاو ، يوغللا  صنلا  قايس  عم 

ةفقو نم  ةدئاف  الف  ، [147] (( حيطستلاو ةرشابملا  ال  زيمرتلاو 
 - ةلالدو ًالكشو  ًةغل  ناونعلا -  ةبتع  دنع  ةقّقدم  ريغ  ةعيرس 
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يف اهتايلآ  لمجم  ةءارقلا  اهيف  ذحشت  ةقيمعو  ةينأتم  ةفقو  لب 
ةايح ىلإ  ًافشكو  ةيويح  رثكأو  غلبأ  ٍلوصو  وحن  ليوأتلا ،

.هتلوقمو هباطخو  صنلا 
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ةيملعو ةيتاذ  ةريس 
.ديبع رباص  دمحم  .د  .أ  -    

.لصوملا / رامز ديلاوم : -    
ماع دقنلاو  ثيدحلا  يبرعلا  بدألا  يف  هاروتكد  -    

.لصوملا ةعماج  /1991
ماع 2000. ةيذاتسألا  ةجرد  ىلع  لصح  -    
.ةيلوألا تاساردلا  يف  ثيدحلا  يبدألا  دقنلا  ذاتسأ  -    

دقنلاو ةثيدحلا  ةيدقنلا  جهانملاو  ةيرظنلا  ذاتسأ  -    
.ايلعلا تاساردلا  يف  يقيبطتلا 

ريتسجاملا لئاسر  نم  ريبك  ددع  ىلع  فرشأ  -    
فلتخم يف  ًاضيأ  ًاريبك  ًاددع  شقانو  هاروتكدلا ، حيراطأو 

.ةيبرعلاو ةيقارعلا  تاعماجلا 
يف ةودنو  ًارمتؤم  نينامث  نم  رثكأ  يف  كراش  -    

قارعلا لخاد  ةيركفلاو  ةيفاقثلا  تاسسؤملاو  تاعماجلا 
.هجراخو

يف رشن  ًايملع  ًاثحب  نيسمخ  نم  رثكأ  زجنأ  -    
تاعماجلا فلتخم  يف  ةمّكحملا  ةيميداكألا  تالجملا 

.ةيبرعلاو ةيقارعلا 
فلتخم يف  تاساردلاو  تالاقملا  تائم  رشن  -    

.ةيبرعلا تايرودلا 
.ةيبرع ةيبدأ  ةقباسم  نم  رثكأ  يف  ًامّكحم  ريتخا  -    
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تالجملا ضعب  يف  ةيراشتسا  ةئيه  وضع  -    
.ةيبدألا

.قارعلا يف  باتكلاو  ءابدألل  ماعلا  داحتالا  وضع  -    
.برعلا باتكلاو  ءابدألل  ماعلا  داحتالا  وضع  -    

.برعلا باتكلا  داحتا  وضع  -    
.ةيلودلا ملقلا  ةطبار  وضع  -    

يدقنلا عورشملا  ةعامج  يف  سسؤم  وضع  -    
.قارعلا يف  ديدجلا 

لضفأ هفصوب  ةديدع  تاونسل  ميركتلاب  يظح  -    
.فيلأتلاو رشنلا  يف  ةعماجلا  يف  زيمتم  ذاتسأ 

ةيميداكأو ةيفاقث  تاسسؤم  نم  ميركتلاب  يظح  -    
.ةديدع

ةرداصلا ةيفاقثلا  تافرش )  ) ةلجم ريرحت  سيئر  -    
.قارعلا / لصوملا يف 

نييميداكألا نم  ةيثحبو  ةيدقن  ةشرو  ىلع  فرشي  -    
هدادعإ نم  اهنع  ردص  برعلاو ، نييقارعلا  داقنلاو 
قشمد يف  ةيدقن  بتك  ةرشع  نم  رثكأ  هميدقتو  هتكراشمو 

.سنوتو ةرهاقلاو  توريبو  نامعو 
: اهنم ةديدع  زئاوجب  زاف 

عادبإلل ةقراشلا  ةقباسم  يف  ىلوألا  ةزئاجلا  -    
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(، يبدألا دقنلا   ) لاجم يف  ةيناثلا 1998  ةرودلا  يبرعلا - 
((. ةيرعشلا ةيتاذلا  ةريسلا   )) هباتك نع 

يف نييقارعلا  باتكلاو  ءابدألل  ماعلا  داحتالا  ةزئاج  -    
ليختملا  )) هباتك نع  ماع 2000  يبدألا ) دقنلا   ) لاجم

((. يرعشلا
يف ماع 2002  عادبإلا )  ) ةيريدقتلا ةلودلا  ةزئاج  -    

ةيبرعلا ةديصقلا   )) هباتك نع  يبدألا ) دقنلا   ) لاجم
((. ةثيدحلا

يقارعلا رعشلل  ناويد ))  )) ةقباسمل ةيناثلا  ةزئاجلا  -    
ءاشحأ يف  يلطصي  يناوجرأ  بشع   )) هناويد نع   2005

((. حيرلا
ةيملاعلا نامعن  يجان  ةقباسم  يف  عادبإلا  ةزئاج  -    

((. يباب ىوس  باب  ال   )) هناويد نع  ماع 2009  توريب  يف 
رعشلاو دقنلا  يف  ًاباتك  نيعبرأ  نم  رثكأ  هل  ردص 

: اهمهأ
ةبرجتلا يف  ةءارق  ةيرعشلا ، ةيتاذلا  ةريسلا  -   1

، تارامإلا  ، ةقراشلا ةيبرعلا ، ةثادحلا  ءارعشل  ةيريسلا 
.1999

راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةيناث ، ةعبط          
.2007 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
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ةيلالدلا ةينبلا  نيب  ةثيدحلا  ةيبرعلا  ةديصقلا  -   2
.2001 قشمد ، برعلا ، باتكلا  داحتا  ةيعاقيإلا ، ةينبلاو 
راد دبرأ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةيناث ، ةعبط          

.2009 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
ةنامأ تاراتخمو ، ةءارق  ثيدحلا ، يقارعلا  رعشلا  -   3

.2002 نامع ، نامع ،
باتكلا داحتا  يتاذ ، ريسلا  لكشتلا  تارهظمت  -   4

.2005 قشمد ، برعلا ،
راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع   ، ةيناث ةعبط          

.2009 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
، نامع ةنامأ  تاروشنم  ةيرعشلا ، ةثادحلا  ايؤر  -   5

.2006 نامع ،
راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةيناث ، ةعبط          

.2012 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
ضايرلا باتك  ةلسلس  يرعشلا ، لييختلا  ايارم  -   6

.2006 ضايرلا ، (، 140)
راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع   ، ةيناث ةعبط          

.2007 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
.2011 نامع ، يوالدجم ، راد   ، ةثلاث ةعبط          
لكشلا تارهظمت  يف  ةياكحلا -  ايؤر  ليوأت  -   7

.2007 ط1 ، ةيقذاللا ، راوحلا ، راد  يدرسلا ،- 

183www.jadidpdf.com



راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةيناث ، ةعبط          
.2011 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 

بتكلا راد  يرعشلا ، صنلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  -   8
.2007 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ،

باتكلا داحتا  تاروشنم  ثيدحلا ، رعاشلا  توص  -   9
.2007 قشمد ، برعلا ،

راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةيناث ، ةعبط          
.2011 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 

رشنلل يوالدجم  راد  ةيرعشلا ، ةادألا  ةيوضع  - 10
.2007 نامع ، عيزوتلاو ،

، دادغب حابصلا ، باتك  تاروشنم  ةيناث ، ةعبط          
.2009

راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةثلاث ، ةعبط          
.2011 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 

ناودع حودمم  راد  ناودع ، حودمم  فايطأ  - 11
.2008 ط1 ، قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل 

زكرملا دسجلا ، باطخ  يف  بجحلا  ةيرعش  - 12
.2008 ءاضيبلا ، رادلا  توريب ، يبرعلا ، يفاقثلا 

.2011 ةيقذاللا ،  ، راوحلا راد  ةيناث ، ةعبط          
بتكلا ملاع  يصصقلا ، صنلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  - 13

.2009 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ،
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مولعلل ةيبرعلا  رادلا  ةيرعشلا ، سينودأ  ةرفيش  - 14
ط1، رئازجلا ، فالتخالا ، تاروشنم  توريب ، نورشان ،

.2009
بتكلا ملاع  يئاورلا ، صنلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  - 15

.2009 يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ،
ةديصقلا تاناقت  يف  ثحب  ةيرعشلا -  ةمالعلا  - 16

بتكلا ملاع  يئاورلا ، صنلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  ةثيدحلا ،
.2009 يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ،
نوؤشلا راد  رثنلا ، ةديصقل  يليكشتلا  ءاضفلا  - 17

.2010 ط1 ، دادغب ، ةماعلا ، ةفاقثلا 
راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةيناث ، ةعبط          

.2010 يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
، ثيدحلا بتكلا  ملاع  يرعشلا ، صنلا  ليوأت  - 18

.2009 يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ،
هذه حيرجلا -  رطملا  ليهصو  دسجلا  ةريس  - 19

باتكلل ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  يلئاسر ،
.2009 يملاعلا ،

ملاع يدئاصق ، هذه  مالكلا -  لمرب  ثبعأ  اذكه  - 20
.2009 يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا 

، يسيقلا دمحم  ةبرجت  يف  ةءارق  توملا -  ءايميس  - 21
.2010 قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل  ىونين  راد 
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راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ةيناث ، ةعبط          
.2012 يملاعلا ، باتكلل  ارادج 

، دقنلا دقن  يف  ةيئارجإ  تابراقم  ةدقانلا -  ةغللا  - 22
.2011 ط1 ، ةيقذاللا ، راوحلا ، راد 

بتكلا ملاع  يتاذريسلا ، صنلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  - 23
ط1، نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ،

.2010
بتكلا ملاع  ةيصصقلا ، ةمالعلاو  ةبرجتلا  - 24

ط1، نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ،
.2010

راد ءارجإلاو ، حلطصملا  يدرسلا ، ليكشتلا  - 25
.2010 قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل  ىونين 

ىونين راد  ايؤرلاو ، ةعنصلا  يرعشلا ، ليكشتلا  - 26
.2011 قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل 

ىونين راد  ةباتكلاو ، ةبرجتلا  يتاذريسلا ، ليكشتلا  - 27
.2012 قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل 

، لضاف دعر  ةيرعش  يف  ةءارق  ةيئارلا ، ةديصقلا  - 28
.2011 ةيقذاللا ، راوحلا ، راد 

ةسارد يبدألا -  صنلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  - 29
نامجنول راد  توريب ، نورشان ، نانبل  راد  ةيعوسوم ،- 

.2012 ةرهاقلا ، يبرعلا ، رشنلا  مسق 
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رشنلل نامزلا  راد  يسينودألا ، يرعشلا  ءاضفلا  - 30
.2012 قشمد ، عيزوتلاو ،

ةفاقثلا ةرئاد  يرعشلا ، باطخلا  تايجيتارتسا  - 31
.2012 ط1 ، ةقراشلا ، مالعإلاو ،

ط1، سنوت ، ةيبرع ، شوقن  راد  ةيئارلا ، ةياورلا  - 32
.2012

درس يف  ةءارق  هيورم ، عم  يهامتملا  يوارلا  - 33
ط1، ةقراشلا ، يمساقلا ، تاروشنم  يمساقلل ، تاذلا 

.2012
(، 179  ) ضايرلا باتك  ةسلس  يصنلا ، ليكشتلا  - 34

.2013 ط1 ، ضايرلا ،
ىلإ ةيرظنلا  نم  يدقنلا ، باطخلا  يّلجت  - 35

، فالتخالا تاروشنم  توريب ، فافض ، راد  ةسرامملا ،
.2013 ط1 ، طابرلا ، نامألا ، راد  رئازجلا ،

، ليختملا ةبعلو  خيراتلا  ةطلس  ةدراسلا ، تاذلا  - 36
، قشمد عيزوتلاو ، رشنلاو  ةعابطلاو  تاساردلل  ىونين  راد 

.2013 ط1 ،
درسلا تايلامج  ةيصصقلا ، ةمالعلا  ةيكرح  - 37

ط1، توريب ، باتكلل ، ةثيدحلا  ةسسؤملا  ليكشتلاو ،
.2013

، توريب باتكلل ، ةثيدحلا  ةسسؤملا  يئارلا ، صنلا  - 38
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.2014 ط1 ،
راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  يئاورلا ، ريونتلا  - 39

.2015 ط1 ، نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
ةيبرعلا رادلا  يّقلتلاو ، ةءارقلا  ةيرظن  يف  لخدم  - 40

.2015 ط1 ، توريب ، نورشان ، مولعلل 
، توريب فافض ، راد  يثاريملا ، ليختملا  ةغالب  - 41
ط1، طابرلا ، نامألا ، راد  رئازجلا ، فالتخالا ، تاروشنم 

.2015

: ةيدقنلاو ةيرعشلا  هتبرجت  نع  ردص   -
بح لئاسر  يف  ةيلامج  ةءارق  ساملا -  اياظش  -   1

رشنلل يوالدجم  راد  محازم ، ىفطصم  حتافلا ،-  قرزألاب 
.2009 نامع ، عيزوتلاو ،

، دقانلا رعاشلا  ديبع  رباص  دمحم  قينيفلا ، رئاط  -   2
هيف مهسأ  سايه ، يركش  ليلخ  .د  دادعإ  كرتشم ) باتك  )

زومت راد  ًايبرع ، ًاثحابو  ًارعاشو  ًادقان  نيرشع  نم  رثكأ 
.2012 قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل 

رباص دمحم  ةبرجت  يف  تاءاضإ  حيرلاو ، ةذفانلا  -   3
ديشر حلاص  دمحم  .د  ميدقتو : دادعإ  ةيعادبإلا ، ديبع 

.2012 قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل  زومت  راد  ظفاحلا ،
رباص دمحم  ةبختنم ، تاراوح  ةباغلا ، سافنأ  -   4
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راد ديعس ، لنيز  لالط  ميدقتو : دادعإ  دقانلا ، رعاشلا  ديبع 
.2012 ط1 ، قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلاو  تاساردلل  ىونين 

دمحم رعش  يف  ةسارد  يرعشلا ، ليكشتلا  ءاضف  -   5
، ثيدحلا بتكلا  ملاع  حلاص ، سنوي  دمحم  ديبع ، رباص 

.2012 ط1 ، نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ،
دمحم ةنودم  يف  ثحب  ةيدقنلا ، ةباتكلا  تابتع  -   6
رصق تاروشنم  يتايبلا ، نسوس  .د  ةيدقنلا ، ديبع  رباص 

.2013 نيدلا ، حالص  نونفلاو ، ةفاقثلا 
بنيز ديبع ، رباص  دمحم  رعش  يف  ةلادلا  تاينبلا  -   7
.2012 قشمد ، عيزوتلاو ، رشنلل  زومت  راد  ديزم ، ليلخ 

، باطخلا ليلحت  ةسارد  ةيدرسلا ، ةرفشلا  كيكفت  -   8
راد دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  نوسحلا ، نودعس  ناهبن  .د 

.2013 ط1 ، نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج 
رعش يف  ةءارق  ةلالدلا ، عاقيإو  عاقيإلا  ةلالد  -   9

تاساردلل ىونين  راد  ينوتاخلا ، قفوم  ديبع ، رباص  دمحم 
.2013 ط1 ، قشمد ، رشنلاو ،

لالط ميدقتو  دادعإ  دوسألاو ، ضيبألاب  لئاسر  - 10
تاروشنم توريب ، فافض ، تاروشنم  ديعس ، لنيز 

.2013 ط1 ، طابرلا ، نامألا ، راد  رئازجلا ، فالتخالا ،
دمحأ .د  هرواح  تاراوح ، ءاوهلا ، سراح  مالحأ  - 11

، قشمد عيزوتلاو ، رشنلاو  ةعابطلل  زومت  راد  باهش ،
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.2013
، رابجلا دبع  نتاف  .د  يرعشلا ، ريبعتلا  تاناقت  - 12
.2013 لصوملا ، تافرش ، تاروشنم  تافرش 8 ،)  ) باتك

دمحأ .د  ءارجإلا ، ىلإ  ةيرظنلا  نم  دقنلا ، ةفسلف  - 13
.2015 ط1 ، ندرألا ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ميركلا ، دبع 
ملاع باهش ، دمحأ  .د  رماغملا ، يدقنلا  باطخلا  - 14

.2015 ط1 ، ندرألا ، ثيدحلا ، بتكلا 
حيراطأ ثالث  ةيرعشلاو  ةيدقنلا  هلامعأ  نع  بتكُت  - 15
ةيقارعلا تاعماجلا  يف  ريتسجام  لئاسر  ثالثو  هاروتكد 

.ةيبرعلاو
ىهتنا

، يفسويلا يفطل  دمحم  رعشلاو ،-  دقنلا  يف  يشالتلاو -  تاهاتملا  باتك         [1]
.35 :2005 ط1 ، توريب ، رشنلاو ، تاساردلل  ةيبرعلا  ةسسؤملا 

.35 .م ن :        [2]
رباص دمحم  .د  ةديدج ،-  ةيبرع  ةديصق  وحن  ةيرعشلا -  ةثادحلا  ايؤر         [3]

.93 :2005 ط1 ، نامع ، ىربكلا ، نامع  ةنامأ  تاروشنم  ديبع ،
( ضايرلا  ) باتك ةلسلس  ديبع ، رباص  دمحم  .د  يرعشلا ، لييختلا  ايارم         [4]

.33-32 :2006 ط1 ، ضايرلا ، (، 140  ) ددعلا
، ريمس ديمح  يرعملا ، دنع  يبدألا  باطخلا  يف  يقلتملا  لعافتو  صنلا         [5]

.17 :2005 قشمد ، برعلا ، باتكلا  داحتا  تاروشنم 
ملاع ةلسلس  دوعقلا ، دمحم  نمحرلا  دبع  .د  ةثادحلا ، رعش  يف  ماهبإلا         [6]
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.131 :2002 تيوكلا ، (، 279  ) ةفرعملا
، قاقع ةداق  رصاعملا ، يبرعلا  يرعشلا  باطخلا  يف  ةنيدملا  ةلالد         [7]

.155 :2001 ط1 ، قشمد ، برعلا ، باّتكلا  داحتا  تاروشنم 
، ايروس ةلجد ، راد  فاسع ، هللا  دبع  .د  ايؤرلا ، ةديصق  يف  ةينفلا  ةروصلا         [8]

.165 :1996 ط1 ،
:1982 قشمد ، ةفاقثلا ، ةرازو  دوبع ، انح  رملا ، لسعلاو  يربلا  لحنلا         [9]

.24
، رشنلاو تاساردلل  ةيبرعلا  ةسسؤملا  اربج ، ميهاربإ  اربج  ايؤرلا ، عيباني         [10]

.7 :1979 ط1 ،
.166 :1979 ط2 ، توريب ، ةدوعلا ، راد  سينودأ ، ةثادحلا ، ةمدص         [11]

راد يطساولا ، ناملس  .د  ةمجرت : رسيار ، فلود  ملعلاو ، نفلا  نيب         [12]
.43 :1986 دادغب ، نومأملا ،

، ةرهاقلا ةرسألا ، ةبتكم  لضف ، حالص  ةيبرعلا ، ةيرعشلا  تالوحت         [13]
.17 :2002

يجولويبلا باتك  نمض  تروبوبار ، .خ  .س  يلمعلا ، طاشنلاو  نفلا         [14]
رشنلل دشر  نبا  راد  ةيضم ، ديعس  دمحم  ةمجرت  ينفلا ، عادبإلا  يف  يعامتجالاو 

.15 :1986 ط1 ، نامع ، عيزوتلاو ،
ةعبطم دمحم ، ضوع  دمحم  ةمجرت  يبمورك ، ربآل  يبدألا ، دقنلا  دعاوق         [15]

.25 :1926 ةرهاقلا ، رشنلاو ، ةمجرتلاو  فيلأتلا 
.32 .م ن :        [16]

ط1، توريب ، فوشكملا ، راد  بيرغ ، زور  ثيدحلا ، دقنلا  يف  ديهمت         [17]
.90 :1971

.91-90 .م ن :        [18]
.91 .م ن :        [19]
.92 .م ن :        [20]

.د ةمجرت  سيول ، يلزيلو  دنرينبتلوأ  نيل  صصقلا ، ةسارد  يف  زيجولا         [21]
ةريغصلا ةعوسوملا  ةلسلس  ةيفاقثلا ، نوؤشلا  ةرئاد  تاروشنم  يبلطملا ، رابجلا  دبع 

.5 :1983 دادغب ، (، 137)
راد فيوس ، ىفطصم  ةصاخ ، رعشلا  يف  ينفلا  عادبإلل  ةيسفنلا  سسألا         [22]

.261 :1951 رصمب ، فراعملا 
، نامع ةلجم  نايحلوأ ، ميهاربإ  هارجأ  يمساقلا ، يلع  صاقلا  عم  راوح       [23]
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.34 :2009 نامع ، ددعلا 158 ،
ءامنإلا زكرم  يشايع ، رذنم  ةمجرت  تراب ، نالور  ةغللا ، ةسهسه       [24]

.102 :1999 ط1 ، بلح ، يراضحلا ،
ًايدقن ًاحلطصمو  ًارايت  نيسمخ  نم  رثكأل  ةءاضإ   ) يبدألا دقانلا  ليلد       [25]
رادلا توريب ، يبرعلا ، يفاقثلا  زكرملا  يعزابلا ، دعسو  يليورلا  ناجيم  ًارصاعم ،)

.113 :2000 ط2 ، ءاضيبلا ،
، ركاش ليمجو  يقوزرملا  ريمس  ًاقيبطتو ، ًاليلحت  ةصقلا  ةيرظن  ىلإ  لخدم       [26]
، رشنلل ةيسنوتلا  رادلا  دادغب ، ةماعلا ، ةيفاقثلا  نوؤشلا  راد  كرتشملا ، رشنلا  عورشم 

.110 :1986 سنوت ،
.111 .م ن :      [27]
.111 .م ن :      [28]
.111 .م ن :      [29]
.113 .م ن :      [30]
.119 .م ن :      [31]

متاح ةيرعشلاو ،-  ةيبولسألاو  ةيناسللا  تابرتقملا  ةفصلا -  هيدؤت  ام ال         [32]
.7 :1993 ط1 ، توريب ، تاباتك ، راد  ركصلا ،

صنلاو ءايميسلا  باتك : نمض  رامع ، ياولش  قفألاو ، موهفملا  ةيئايميسلا         [33]
، ةركسب رضيخ  دمحم  ةعماج  تاروشنم  لوألا ،) ينطولا  ىقتلملا  تارضاحم   ) يبدألا

.21 :2000
، ةيفاقثلا ةايحلا  ةلجم  يلع ، نب  شيرق  ةيئايميسلاب ، فيرعتلا  يف  ةمهاسم         [34]

.193 :1985 سنوت ، ددعلا 37-36 ،
زكرم يشايع ، رذنم  .د  ةمجرت  وريج ، رييب  ايجولويميسلا ، ةراشإلا ، ملع         [35]

.25 :2007 ط3 ، بلح ، يراضحلا ، ءامنإلا 
: باتك نمض  ةفدص ، ميهاربإ  داعبأ ، تاهاجتا ، ميهافم ، ةيئايميسلا :        [36]

.86 يبدألا : صنلاو  ءايميسلا 
نمض شرطألا ، فسوي  يبدألا ، صنلا  ةءارق  يف  ةيئايميسلا  ةبراقملا         [37]

.148 يبدألا : صنلاو  ءايميسلا  باتك :
ددعلا 1، ركفلا ، ملاع  ةلجم  ةمعط ، ناوطنأ  بدألاو ، ايجولويميسلا         [38]

.1996
.146 شرطألا : فسوي  يبدألا ، صنلا  ةءارق  يف  ةيئايميسلا  ةبراقملا         [39]

يف ديدجلا  يئاورلا  باطخلا  يف  بيرجتلا  لوح  ةبرجتلاو ، ةءارقلا         [40]
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، ءاضيبلا رادلا  ط1 ، ةفاقثلا ، راد  (، 4  ) ةيدقنلا تاساردلا  ةلسلس  نيطقي ، ديعس  برغملا ،
.21 :1980

دعس ملاس  دمحم  ةيئايميس ، ةسارد  يناجرجلا ، رهاقلا  دبعل  ةغالبلا  رارسأ       [41]
.2 :1999 لصوملا ، ةعماج  بادآلا ، ةيلك  ريتسجام ، ةلاسر  هللا ،

.3 ةغالبلا : رارسأ       [42]
ةيلك ةلجم  يلداش ، ىفطصملا  ةرصاعم ، ةيبرع  ةديصقل  ةيئايميس  ةسارد       [43]

.78 :1986 (، 12  ) ددعلا طابرلا ، ةيناسنإلا ، مولعلاو  بادآلا 
، شيلب شيرنه  صنلا ، ليلحتل  يئايميس  جذومن  وحن  ةيبولسألاو ، ةغالبلا       [44]

.41 :1989 ءاضيبلا ، رادلا  ط1 ، لاس ، تاس  راد  تاروشنم  يرمعلا ، دمحم  ةمجرت 
نمحرلا دبع  ةمجرت  لاد ، ولو  دراريج  تامالعلا ، ةيرظن  وأ  تايئايميسلا       [45]

.126 :2004 ط1 ، ةيقذاللا ، راوحلا ، راد  تاروشنم  يلع ، وب 
تاروشنم ضاترم ، كلملا  دبع  .د  يرعشلا ، باطخلل  يئايميسلا  ليلحتلا         [46]

.5 :2005 قشمد ، برعلا ، باتكلا  داحتا 
دادتمالاو لوصألاو  ةيلاكشإلا  يوءاميسلا -  يبرعلا  دقنلا  تاحلطصم         [47]

.216 :2005 قشمد ، برعلا ، باتكلا  داحتا  تاروشنم  متاح ، وب  يلع  يالوم  .د  -، 
.13-12 يرعشلا : باطخلل  يئايميسلا  ليلحتلا         [48]

.13 يرعشلا : باطخلل  يئايميسلا  ليلحتلا         [49]
رشنلل راوحلا  راد  داركنب ، ديعس  اهتاقيبطتو ، اهجهانم  تايئايميسلا -         [50]

.270 :2005 ط1 ، ةيقذاللا ، عيزوتلاو ،
.222 اهتاقيبطتو : اهجهانم  تايئايميسلا -         [51]
.10 اهتاقيبطتو : اهجهانم  تايئايميسلا -         [52]

ىدملا راد  ناودع ، حودمم  ةمجرت  ثاب ، ويفاتكوأ  نرقلا ، تاياهنو  رعشلا         [53]
.32 :1998 ط1 ، يبظ ، وبأ  قشمد -  رشنلاو ، ةفاقثلل 

يبدألا يدانلا  فصان ، ىفطصم  .د  ىدصو ،-  توص  ةثادحلا -  دعب         [54]
نم 35-16. تاحفصلا  رظنت  : 2003 ط1 ، ةدج ، يفاقثلا ،

، دواد فسوي  دمحأ  بدألاو ،-  ركفلا  يف  تالاقم  ةسكاشم -  قاروأ         [55]
.186 :2001 ط1 ، قشمد ، برعلا ، باتكلا  داحتا 

وبأ حلاص  .د  عادبإلاو ، ةيرحلا  قافآو  يريهامجلا  لاصتالا  ايجولونكت         [56]
زع .د  ةعجارمو  ريرحت  تاحومطو ،-  عقاو  عادبإلاو -  ةيرحلا  باتك  نمض  عبصإ ،

: نامع طخلا ، عباطم  ةكرش  ايفلداليف ، ةعماج  تاروشنم  نيرخآو ، ةرصانملا  نيدلا 
.553
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.553 .م ن :        [57]

.553 .م ن :        [58]
.10 يرعشلا : صنلل  ةيلامجلا  ةرماغملا  انباتك  رظني         [59]

رديح .د  رعشلا ، توم  يف  نايب  وأ  روهمجلاو  رعشلا  ةقالع  يف  تالمأت         [60]
، دادغب رشع ، نماثلا  يرعشلا  دبرملا  ناجرهمل  ةيساردلا  ةقلحلا  ثوحب  نم  ديعس ،

.11 :2002
يف ةيبرعلا  ةديصقلل  ةددجتملا  تايلامجلا  رصاعملا : يبرعلا  رعشلا         [61]

، رايجلا تحدم  .د  يلبقتسم ، ليلحت  ةروطتملا : ةيعامتجالاو  ةيخيراتلا  قئاقحلاب  اهتقالع 
فارشإ نيفلؤم ، ةعومجم  عونتلاو ،-  ةدحولا  نع  هريبعت  يبرعلا -  بدألا  باتك  نمض 
.79 :1987 ط1 ، توريب ، ةيبرعلا ، ةدحولا  تاسارد  زكرم  ةميلت ، معنملا  دبع  .د 

.64 .م ن :      [62]
راد ةرارش ، ةايح  .د  ةمجرت  بولسألاو ، راكفألا  نيرشتيشت ، .ف  .أ       [63]

.43 دادغب : ةماعلا ، ةيفاقثلا  نوؤشلا 
رابص ةمجرت  نون ، .ت  .ميليو  نمزلاب ، ساسحإلاو  ثيدحلا  بدألا       [64]

.49 :1988 ددعلا 2 ، دادغب ، ةيبنجألا ، ةفاقثلا  ةلجم  نودعسلا ،
مهتعفد ةمدص  نيرصاعملا  انئارعش  نم  ريثكلا  دنع  لاوزلا  ةركف  تقلخ       [65]

( يدهم يماس   ) رعاشلا دئاصق  كلذ  ىلع  ةلثمألا  حضوأ  نم  لعلو  ايرعش ، اهتجلاعم  ىلإ 
ةيضق ىلإ  هدنع  تلوحت  دقو  لاوزلا 1985 ،) قاروأ  و( لاوزلا 1981 )  ) هناويد يف 

.لالطألا ىلع  ءاكبلا  دودح  اهيف  زواجت  ةيرعش 
.أ فيزوج  ريغتم ،-  ملاع  يف  ةيناسنإ  قافآ  ةراضحلا -  ةمزأ  رظني       [66]
.34 :1984 دادغب ، ةماعلا ، ةيفاقثلا  نوؤشلا  راد  رماسلا ، لصيف  .د  ةمجرت  يريليماك ،

ةماعلا ةيرصملا  ةئيهلا  يواكم ، رافغلا  دبع  .د  ج1 ، ثيدحلا ، رعشلا  ةروث       [67]
.29 :1972 ةرهاقلا ، باتكلل ،

رداصلا رعشلا ،) لبقتسم   ) هباتك يف  ناوزغ  دانع  .د  حلطصملا  اذه  ركذ       [68]
رعشلا  ) ستاي باتك  نع  ًالقن  ، 1994 دادغب ، ةماعلا ، ةيفاقثلا  نوؤشلا  راد  نع 

 -(. يدقن لخدم  يزيلجنإلا - 
نم رثكأ  يف  هتاجلاعمو  ةرصانملا  نيدلا  زع  رعاشلا  تاحورط  رظني       [69]

رثنلا ةديصق  تايلاكشإ   ) هباتك ةعجارم  لاثملا  ليبس  ىلع  نكميو  ةلباقمو ، ةساردو  باتك 
ط1، توريب ، رشنلاو ، تاساردلل  ةيبرعلا  ةسسؤملا  عاونألل ،)-  رباع  حوتفم  صن  - 

.2002
.6 .م س : روهمجلاو ، رعشلا  ةقالع  يف  تالمأت       [70]
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.9-8 .م ن :      [71]
، بيد وبأ  لامك  .د  رعشلا ،-  يف  ةيوينب  تاسارد  يلجتلاو -  ءافخلا  ةيلدج       [72]

.81 :1979 توريب ، نييالملل ، ملعلا  راد 
راد روصنم ، يريخ  رعشلا ،-  ةثادح  يف  تالاقم  ايارمو -  باوبأ       [73]

.28 :1987 ط1 ، دادغب ، ةماعلا ، ةيفاقثلا  نوؤشلا 

.32 .م س : نرقلا ، تاياهنو  رعشلا       [74]
ءايميسلا باتك  نمض  نيسامربت ، نمحرلا  دبع  يرعشلا ، صنلا  ءاضف       [75]
تاروشنم نيفلؤم ،) ةعومجم   - ) لوألا ينطولا  ىقتلملا  تارضاحم  يبدألا -  صنلاو 

.174 :2000 رئازجلا ، ةركسب ، رضيخ  دمحم  ةعماج 
.176-175 .م ن :      [76]

((، ةرصاعم تاباتك   )) ةلجم ينيدملا ، دمحأ  راوح  خيشلا ، نب  نيدلا  لامج         [77]
.1 :1994 توريب ، ددعلا 21 ، دلجملا 6 ،

، رتكج لضاف  ةمجرت  نفويل ، ناف  دراشتير  ةليلو ، ةليل  فلأ  يف  ناكملا         [78]
.83 :1997 ددعلا 10-9 ، توريب ، بادآلا ،))  )) ةلجم

ط1، سلبارط ، باتكلل ، ةيبرعلا  رادلا  لضاف ، دهج  ةياورلا ، ةلئسأ         [79]
.28 :1993

ضايرلا باتك  نسح ، نيسح  دلاخ  ةيبرعلا ، ةياورلا  يف  ناكملا  ةيرعش         [80]
.328 1412 ه :ـ ضايرلا ، ةيفحصلا ، ةماميلا  ةسسؤم  (، (83))

، يلاعلادبعنب دالسلا  دبع  ايقيزيفاتيملا ،) ةرواجم   ) رصاعملا ركفلا  سسأ         [81]
.41 :1991 ط1 ، ءاضيبلا ، رادلا  رشنلل ، لاقبوت  راد 

.د ةمجرت  سيول ، يلزيل  دن ، رينبتلوأ  نيل  صصقلا ، ةسارد  يف  زيجولا         [82]
.54 يبلطملا : رابجلا  دبع 

، طارخلا رودأ  ةيصصقلا ،) ةرهاظلا  يف  تالاقم   ) ةديدجلا ةيساسحلا         [83]
.41 :1993 ط1 ، بادآلا ، راد  توريب ،

ةفاقثلا ةرئاد  ددعلا 52 ، دفارلا ، ةلجم  دومح ، ةمطاف  ةلباقم  ةنيم ، انح         [84]
.2001 ةقراشلا ، مالعإلاو ،

راد ريصنلا ، نيساي  يبدألا ،-  صنلا  يف  تايادبلا  نف  لالهتسالا -         [85]
.162-161 :1993 ط1 ، دادغب ، ةماعلا ، ةيفاقثلا  نوؤشلا 

رصن ميهاربإ  ميدقت  نيفلؤم ، ةعومجم  ةريصقلا ، ةصقلا  يف  تالوحتلا  قفأ       [86]
.67 :2001 ط1 ، توريب ، رشنلاو ، تاساردلل  ةيبرعلا  ةسسؤملا  هللا ،

.68-67 .م ن :      [87]
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ددعلا 52، نامع ، ةلجم  مصتعم ، دمحم  اهنهار ، لالخ  نم  ةصقلا  لبقتسم       [88]
.73 :1999

، زبوه تربور  ركيب ، يسنان  نوتس ، درفيلو  ةريصقلا ، ةصقلا  يف  ةمدقم       [89]
.6 :2000 دادغب ، دعلا 3 ، ةيبنجألا ،) ةفاقثلا   ) ةلجم دحاولا ، دبع  ضاير  ةمجرت 

.5 ةريصقلا : ةصقلا  يف  ةمدقم       [90]
، ةتفل بيجن  دمحم  ةمجرت  رفاهول ، نازوس  ةريصقلا ، ةصقلاب  فارتعالا       [91]

.27 :1990 ط1 ، دادغب ، ةماعلا ، ةيفاقثلا  نوؤشلا  راد 
.28 .م ن :      [92]
.39 .م ن :      [93]

تاروشنم ليعامسا ، نيدلا  زع  ةمجرت  بلوه ، تربور  يقلتلا ، ةيرظن       [94]
 - ةيفاقثلا تاقايسلاو  يقّلتلا  رظنيو  . 245-250 :1994 ةدج ، يفاقثلا ، يبدألا  يدانلا 
(، 93  ) ضايرلا باتك  ةلسلس  ميهاربإ ، هللا  دبع  .د  ةيبدألا ،-  ةرهاظلا  ليوأت  يف  ثحب 

.7 :2001 ضايرلا ،
.39 .م ن :      [95]

.6 ةريصقلا : ةصقلا  يف  ةمدقم       [96]
.20-19 ةريصقلا : ةصقلاب  فارتعالا       [97]

، ريضخ مظاك  ليقع  ةمجرت  رونوكوأ ، يرنالف  ةريصقلا ، ةصقلا  ةباتك       [98]
.10 :2000 دادغب ، ددعلا 3 ، ةيبنجألا ،)) ةفاقثلا   )) ةلجم

.11 .م ن :      [99]
.11 .م ن :      [100]
.11 .م ن :      [101]
.12 .م ن :      [102]

.10-9 .م ن :      [103]
ةريصقلا ةصقلا  باتك  نمض  طارخلا ، رودأ  رمعلا ، راهن  اياقب  نألا  ملأ       [104]

، عيزوتلاو رشنلل  ةنمزأ  راد  نيفلؤملا ، نم  ةعومجم  تاداهشو ،-  ثوحب  ندرألا -  يف 
.293 :1994 ط1 ، نامع ،

رادلا توريب -  يبرعلا ، يفاقثلا  زكرملا  نيطقي ، ديعس  يوارلا ، لاق       [105]
.238 :1997 ط1 ، ءاضيبلا ،

، رافصلا نوهرم  ماستبا  .د  ميركلا ، نآرقلا  يف  ينوللا  ليكشتلا  تايلامج         [106]
يف توملاو  ةايحلا  ةمدص  نع  ًالقن  ، 59 :2010 ط1 ، دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع 

: ينورتكيلإ عقوم  يليكشتلا ، ةلجم  نع  ىّلعم ، لالط  يقارعلا ، ليكشتلا 
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.59 ميركلا : نآرقلا  يف  ينوللا  ليكشتلا  تايلامج         [107]

.د ةيليكشتلاو ، ةليمجلا  نونفلاو  ةيناسنإلا  تاساردلا  تاحلطصم  مجعم         [108]
.148 توريب : ينانبللا ، باتكلا  راد  ةرهاقلا ، يرصملا ، باتكلا  راد  يودب ، يكز  دمحأ 

، ةيملعلا بتكلا  راد  يجنوتلا ، دمحم  بدألا ، يف  لصفملا  مجعملا         [109]
.253 :1999 ط2 ، توريب ،

تاروشنم يلع ، وب  نمحرلا  دبع  ةمجرت  وكيإ ، وتربمأ  حوتفملا ، رثألا         [110]
.22 :2001 ط2 ، ةيقذاللا ، عيزوتلاو ، رشنلل  راوحلا  راد 

رشنلل يوالدجم  راد  ديبع ، رباص  دمحم  يرعشلا ، لييختلا  ايارم         [111]
.231-230 :2011 نامع ، عيزوتلاو ،

ديشرلا راد  حلاص ، نيسح  مساق  لكشلاو ، نوللا  كاردإ  ةيجولوكياس         [112]
.115 :1982 دادغب ، رشنلل ،

، نيطقي ديعس  ميدقت  ديبع ، رباص  دمحم  ةيصصقلا ، ةمالعلاو  ةبرجتلا         [113]
.2 :2001 نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد  دبرإ ، ثيدحلا ، بتكلا  ملاع 

.2 .م ن :        [114]
 - يئاورلا ءانبلا  يف   )) ثلاثلا بابلا  رصحلا ، لاثملا ال  ليبس  ىلع  رظني       [115]

عوزنلا (( ـ ب موسوملا  حلاصلا  لاضن  روتكدلا  باتك  نم  يدرسلا )) ليكشتلا 
، قشمد برعلا ، باتكلا  داحتا  تاروشنم  ةرصاعملا ، ةيبرعلا  ةياورلا  يف  يروطسألا 

ةرصاعملا ةريصقلا  ةصقلا  يف  يدرسلا  ليكشتلا  تايلآ  (( ـ موسوملا ب ثحبلاو  ، 2002
، زئاف لامج  عقوم  تنرتنإلا ، ةكبش  كوربم ، نمحرلا  دبع  دارم  روتكدلل  تانيعستلا )) يف 
، نيطيلس قيفو  روتكدلل  يلالدلا )) حيشرتلاو  يدرسلا  ليكشتلا   )) لاقمو ، 5/2/2010
يف 28/5/2005، ددعلا 959  قشمد ، برعلا ، باتكلا  داحتا  يبدألا ، عوبسألا  ةديرج 

.ريثك اهريغو 
سدقلا ةديرج  داؤف ، ينامأ  يرئاد ، درس  فيفخ » رمحأ   » ةليوطلا ديحو       [116]

خيراتب 17/2/2009. ندنل ، يبرعلا ،
ليشيم ةيعامتجالا ، ةايحلا  يف  بولسألاو  ةروصلا  ملاعلا ، لمأت       [117]

ةمجرتلل يموقلا  عورشملا  ةفاقثلل ، ىلعألا  سلجملا  يهازلا ، ديرف  ةمجرت  يلوزيفام ،
.141 :2005 ط1 ، ةرهاقلا ، (، 812)

.141 .م ن :      [118]
، ثيدحلا بتكلا  ملاع  ةليبح ، فيرشلا  .د  يدرسلا ، باطخلا  تانوكم       [119]

.2 :2011
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تايلآو تايفلخ  يبدألا ، لقحلا  يف  ميوقتلا  ءارجإ  ساس ، دلوش -  نيشوج       [120]
ميوقتلا  ) ينادمحل ةلاقم  رظنت  ينادمحل ، ديمح  ةمجرت  نفلاو ، بدألا  يف  يلامجلا  ميوقتلا 

، ةيبدأ اياضق  باتك : نمض  ميوقتلا ، ةسرامم  ىلإ  ةميقلا  موهفم  ةنميه  نم  يبدألا 
بتكلا ملاع  يديعسلا ، نسحلا  .د  .أ  يمساقلا ، دمحم  .د  .أ  قيسنت  نيفلؤم  ةعومجم 

.3 :2010 ثيدحلا ،
ةمجرت بدألا ، يف  بواجتلا  ةيلامج  ةيرظن  ةءارقلا ، لعف  رزيإ ، غناغفلوف       [121]

.12 :1995 ساف ، لهانملا ، ةبتكم  تاروشنم  ةيدكلا ، يلالجلاو  ينادمحل  ديمح 
، ثيدحلا بتكلا  ملاع  ةسينغ ، نب  هللا  رصن  .د  تايئايميسلا ، يف  لوصف       [122]

.18-17 :201
، دبرإ ثيدحلا ، بتكلا  ملاع  ديبع ، رباص  دمحم  .د  يكحلا ، ةهاتم  ليوأت       [123]

.1 :2011 ط2 ، نامع ، يملاعلا ، باتكلل  ارادج  راد 
، روبصلا دبع  حالص  ناويد  روبصلا ، دبع  حالص  رعشلا ، يف  يتايح       [124]

.563 :1969 توريب ، ةدوعلا ، راد 
.55-53 .م ن :      [125]

زكرم يشايع ، رذنم  .د  ةمجرت  وريج ، رييب  ايجولويميسلا ، ةراشإلا ، ملع       [126]
.18 :2007 ط3 ، بلح ، يراضحلا ، ءامنإلا 

، يتايبلا نسوس  .دو  ديبع  رباص  دمحم  .د  يئاورلا ، ليكشتلا  تايلامج       [127]
.12 :2008 ط1 ، ةيقذاللا ، عيزوتلاو ، رشنلاو  ةعابطلل  راوحلا  راد 

، عيزوتلاو رشنلل  راوحلا  راد  نوبهشأ ، كلملا  دبع  ةباتكلا ، تابتع         [128]
.35 :2009 ط1 ، ةيقذاللا ،

، يفاقثلا قحلملا  ملعلا ، ةديرج  يولس ، ىفطصم  تامتع ، مأ  تابتع         [129]
.2001 / سيام تبسلا 26 /

مراك تاروشنم  يحايرلا ، لامك  جرعألا ، ينيساو  دنع  ةيئاورلا  ةباتكلا         [130]
.23 :2009 ط1 ، سنوت ، راهشإلاو ، ةعابطلل  ةيبراغملا  ةعبطملا  فيرش ،

تاروشنم يرمجحلا ، حاتفلا  دبع  ةلالدلاو ، ةينبلا  صنلا ، تابتع         [131]
.16 :1996 ط1 ، ءاضيبلا ، رادلا  ةطبارلا ،

، يدفص عاطم  ةيفرعملا ، ةمظنألا  ماظن  يف  ةيمستلا  ةيجيتارتسا         [132]
.5 :1986 ط1 ، توريب ، يموقلا ، ءامنإلا  زكرم  تاروشنم 

ةئيهلا رازجلا ، يركف  دمحم  يبدألا ، لاصتالا  اقيطويميسو  ناونعلا         [133]
.15 :1998 ةرهاقلا ، باتكلل ، ةماعلا  ةيرصملا 

، يوطملا يداهلا  قايرفلا ، وه  اميف  قاسلا  ىلع  قاسلا  ناونع  ةيرعش         [134]
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.456 :1999 ، 1 ددع دلجم 28 ، / ركفلا ملاع  ةلجم 
ةيلك ةلجم  لوكنط ، نمحرلا  دبع  باطخلا ، ةباتكو  ةباتكلا  باطخ         [135]

.135 :1987 ددع 9 ، ةيناسنإلا ، مولعلاو  بادآلا 
دلجم 25، / ركفلا ملاع  ةلجم  يوادمح ، ليمج  ةنونعلاو ، اقيطويميسلا         [136]

.102 :1997 ددع 3 ،
رادلا رشنلل ، لاقبوت  راد  رغاد ، لبرش  ةثيدحلا ، ةيبرعلا  ةيرعشلا       [137]

.97 :1988 ط1 ، ءاضيبلا ،
، سنوت رشنلل ، جاطرق  راد  ةريرف ، قيفوت  يبدألا ، صنلا  حرشأ  فيك       [138]

.97 :2000
رادلا رشنلل ، لاقبوت  راد  داولا ، نيسح  ةيبدألا ، تاساردلا  جهانم  يف       [139]

.108 :1984 ءاضيبلا ،
رشنلل يدنكلا  راد  ناوضر ، هللا  دبع  ةريصقلا ، ةصقلا  دقن  ةيدرسلا ، ىنبلا       [140]

.8 :2002 ط2 ، نامع ، عيزوتلاو ،
يجولويبلا باتك  نمض  تروبوبار ، .خ  .س  يلمعلا ، طاشنلاو  نفلا       [141]

رشنلل دشر  نبا  راد  ةيضم ، ديعس  دمحم  ةمجرت  ينفلا ، عادبإلا  يف  يعامتجالاو 
.15 :1986 ط1 ، نامع ، عيزوتلاو ،

ةعبطم دمحم ، ضوع  دمحم  ةمجرت  يبمورك ، ربآل  يبدألا ، دقنلا  دعاوق       [142]
.25 :1926 ةرهاقلا ، رشنلاو ، ةمجرتلاو  فيلأتلا 

.32 يبدألا : دقنلا  دعاوق       [143]
ط1، توريب ، فوشكملا ، راد  بيرغ ، زور  ثيدحلا ، دقنلا  يف  ديهمت       [144]

.90 :1971
عوبسألا ةديرج  ىسوملا ، ليلخ  بائذلا ، ةياور  يف  ةيصنلا  تابتعلا       [145]

.قشمد ، 24/11/2007 ددعلا 1081 ، يبدألا ،
راد حلاص ، دومحم  ةيلاع  يروخ ، سايلإ  تاياور  يف  يدرسلا  ءانبلا       [146]

.244 :2005 ط1 ، نامع ، عيزوتلاو ، رشنلل  ةنمزأ 
رصان (، 2000-1970  ) ةيبرعلا ةياورلا  يف  اهتايلجتو  ةيرعشلا  ةغللا       [147]

.156 :2004 توريب ، رشنلاو ، تاساردلل  ةيبرعلا  ةسسؤملا  بوقعي ،
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